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Vypracovali podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení Mgr. Kadlečík, Ing. Balková, Ing. Hofierková Dekanová.
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Údaje o škole 

Názov školy: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 

Adresa školy: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza 

Telefónne číslo: +421 46 543 81 18 

Webové sídlo: www.oaprievidza.sk 

Adresa elektronickej pošty: info@oapd.tsk.sk  

Meno a priezvisko vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 

Meno priezvisko, titul Funkcia vedúceho pracovníka 

Ivan Kadlečík, Mgr. Riaditeľ 

Viera Hofierková Dekanová, Ing. Zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdel. predmety 

Alžbeta Balková, Ing. Zástupca riaditeľa pre odborné predmety 

Amália Antolová, Ing. Vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

Meno, priezvisko, titul a označenie funkcie člena rady školy: 

 

Meno priezvisko, titul Funkcia člena rady 

Mariana Harvišová, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, predseda RŠ 

Renata Úradníčková, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, podpredseda RŠ 

Amália Antolová, Ing. Zástupca nepedagogických zamestnancov 

Radoslav Hanzel Zástupca rodičov 

Martina Fanturová, Mgr. Zástupca rodičov 

Peter Bošiak, Ing. Zástupca rodičov 

Marek Kurinec Zástupca žiakov 

Richard Takáč, Ing. Zástupca zriaďovateľa 

Mohamed Hemza, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

Eleonóra Porubcová, PaedDr. Zástupca zriaďovateľa 

Peter Oulehle, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Telefónne číslo: +421 32 655 51 11 

Adresa elektronickej pošty: info@tsk.sk 

http://www.oaprievidza.sk/
mailto:info@oapd.tsk.sk
mailto:info@tsk.sk
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Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

Rada školy sa v školskom roku 2021/2022 stretla celkovo tri krát (13. október 2021, 21. február 2022, 

10. jún 2022). Z dôvodu pandémie COVID 19 a v súlade so Štatútom RŠ pri Obchodnej akadémii 

Prievidza sa zasadnutia konali per rollam. 

Na svojich zasadnutiach prerokovala ŠkVP a zmeny v Školskom vzdelávacom programe, v školskom 

poriadku, kritériá prijímacieho konania, hospodárenie školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. 

Na zasadnutiach Rady školy bol prítomný aj riaditeľ školy Mgr. Ivan Kadlečík, ktorý informoval Radu 

školy o ekonomickej situácii školy, výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a iných aktuálnych 

problémoch, či aktivitách školy. 

Rada školy bude v nasledujúcom období naďalej plniť úlohy vyplývajúce zo Štatútu RŠ. 

 

Poradné orgány riaditeľa školy: 

Názov Vedúci/predseda Charakteristika 

Pedagogická rada  členovia pedagogického zboru 

Predmetová komisia odborných 
predmetov 

Ing. Dagmar Karaková Metodická, kontrolná, 
organizačno-materiálna  
a usmerňovacia činnosť 

Predmetová komisia 
prírodovedných predmetov 

RNDr. Eva Kadlečíková Metodická, kontrolná, 
organizačno-materiálna 
a usmerňovacia činnosť 

Predmetová komisia 
spoločenskovedných predmetov 

Mgr. Alena Leštianska Metodická, kontrolná, 
organizačno-materiálna 
a usmerňovacia činnosť 

SRRZ – RZ pri Obchodnej 
akadémii Prievidza  

Bc. Vanda Takácsová  

Žiacka školská rada Marek Kurinec  

Gremiálna rada riaditeľa školy  Zložená z vedúcich 
zamestnancov školy, predsedov 
predmetových komisií, 
školského poradcu a predsedu 
rady školy, zasadá každý prvý 
štvrtok v mesiaci 
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Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie 

Trieda Študijný (učebný) odbor Forma štúdia 

I. A 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 26. 08. 2020, SDV 

I. B 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 26. 08. 2020 

II. A 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 26. 08. 2020, SDV 

II. B 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 26. 08. 2020 

II. P 6292 N hospodárska informatika denná; ŠkVP schválený 30. 08. 2013 

III. A 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 30. 08. 2016, SDV 

III. B 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 30. 08. 2016 

IV. A 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 30. 08. 2016 

IV. B 6317 M obchodná akadémia denná; ŠkVP schválený 30. 08. 2016 

 

 

Počet žiakov 

Počet žiakov školy: 257 

Počet tried: 9 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 28 1 

I. B 32 1 

II. A 30 2 

II. B 32 0 

II. P 23 0 

III. A 24 2 

III. B 27 3 

IV. A 32 1 

IV. B 29 1 

Spolu 257 11 

ŠVVP celkom 11 žiakov, z toho odborné štvorročné štúdium 11, pomaturitné 0 

 

Počet žiakov školy sa medziročne znížil o 18 žiakov, teda približne o šesť percent. Každoročný mierny 

pokles celkového počtu žiakov našej školy sa nepodarilo zastaviť ani v tomto školskom roku, 

predovšetkým z dôvodu neotvorenia prvého ročníka pomaturitného štúdia. 

Za posledných 15 rokov sme mali najväčší počet žiakov 626 - v školskom roku 2006/2007. Odvtedy 

zaznamenávame znižovanie (s výnimkou 2014/2015, kedy nenastala žiadna zmena v počte 375). 

Najväčšie zmeny v počte žiakov boli v roku 2011/2012 (mínus 13 percent) a najmä v roku 2013/2014 

(viac ako 17 percentný pokles). 
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Počet prijatých žiakov do prvého ročníka 

Školský rok 2021/2022 

Kód Odbor 
Návrh 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Prijaté 
prihlášky 

Úspešná 
PS 

Zapísaní 

6317 M 
obchodná 
akadémia 

2 60 4 157 151 62 

 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Odbor: obchodná akadémia, stav žiakov k 30. 06. 2022 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet tried 2 2 2 2 

Počet žiakov 60 62 51 61 

Prospeli spolu 59 60 51 56 

v tom s vyznamenaním 10 8 7 4 

 veľmi dobre 27 19 19 11 

 ostatní 22 33 25 41 

Neprospeli  0 2 0 5 

v tom z 1 predmetu 0 2 0 1 

 z 2 predmetov 0 0 0 4 

 z 3 a viac 0 0 0 0 

Neklasifikovaní  1 0 0 0 

 

Odbor: hospodárska informatika, stav žiakov k 30. 06. 2022 

Ročník 1. 2. 

Počet tried 0 1 

Počet žiakov 0 17 

Prospeli spolu 0 4 

v tom s vyznamenaním 0 0 

 veľmi dobre 0 1 

 ostatní 0 3 

Neprospeli  0 13 

v tom z 1 predmetu 0 0 

 z 2 predmetov 0 0 

 z 3 a viac 0 13 

Neklasifikovaní  0 0 

 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

Časť informácií o úspešnosti žiakov získavame prieskumom od absolventov. Podľa prieskumu si 

zamestnanie hneď po skončení štúdia našlo 11 žiakov. Niektorí sa zamestnali v odbore, iní pracujú na 

rôznych pozíciách v obchodných reťazcoch. Z celkového počtu absolventov si na vysokú školu podalo 

prihlášky 40 žiakov, viacerí z nich minimálne na 2 vysoké školy. Záujem žiakov sa najviac upriamil na 



 Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 Strana 6 z 29 

vysoké školy ekonomického charakteru, na štúdium jazykov, pedagogiky, ale aj informatiky, 

bezpečnostného inžinierstva a pod. 3 žiaci mali záujem o štúdium na Vojenskej akadémii v L. Mikuláši, 

niektorých zaujímalo aj štúdium na Akadémií Policajného zboru. Viacerí žiaci prejavili záujem o štúdium 

v zahraničí (ČR), aj tu sa do popredia dostali študijné odbory súvisiace s ekonomikou.  

V závere školského roku 2021/2022 o pomaturitné štúdium HI prejavilo záujem 11 žiakov 4. ročníka.  

Významným prínosom pre odbornú prípravu žiakov je naša angažovanosť v systéme duálneho 

vzdelávania.  

Žiaci našej školy boli v tomto školskom roku úspešní v mnohých celoslovenských súťažiach, dosiahli 

mimoriadne výsledky v spracovaní informácií na počítači, v súťaži Mladý účtovník, Ambasádorská škola 

Európskeho parlamentu, Stredoškolská odborná činnosť, jazykové olympiády... 

 

 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie 

štúdium 

Podiel absolventov evidovaných na úradoch práce ako nezamestnaní a uchádzači o zamestnanie sa 

medziročne znížil zo 7,5 na 3,95 % pričom priemer za stredné odborné školy je až 9,71 %. 

Takisto sa medziročne zlepšil a je výrazne nižší ako ostatné stredné odborné školy aj ukazovateľ 

o regionálnej uplatniteľnosti, čo je vlastne nezamestnanosť absolventov školy v pomere ku 

nezamestnanosti v regióne z hodnoty 1,54 na 0,58. 

Podiel absolventov OA Prievidza, ktorí boli prijatí na vysokú školu, zo všetkých absolventov školy 

vzrástol oproti minulému roku takmer o 7 percentuálnych bodov a dosiahol 59,21%. Priemer za 

stredné odborné školy je pritom len 30,76%.  

Spomedzi absolventov štvrtého ročníka si podalo 11 žiakov prihlášku na pomaturitné štúdium, ktoré 

naša škola ponúka. 

 

 

Počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Pracovný pomer 
Počet pedagogických 
zamestnancov 

Počet nepedagogických 
zamestnancov 

Zamestnanci spolu 25 11 

Z toho ženy 22 9 

Znížený úväzok 2 6 

ZPS 1 4 

MD/RD 0 1 

 

Namiesto Ing. K. Gajdošíkovej sme na začiatku školského roka prijali Ing. Helenu Kajanovú, PhD. Po 

ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote sme v druhom školskom štvrťroku prijali Ing. 

S. Bartolenovú. Po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote sme od polroka zmenili rozvrh, 

úväzok sme rozpísali medzi ostatných učiteľov našej školy. Koncom školského roka sme uzavreli 

pracovnú zmluvu s novou p. učiteľkou, Ing. Alenou Klingovou. PaedDr. Zuzanu Vondráčkovú Ivanišovú 

sme prijali na čiastočný pracovný úväzok. Bola prijatá namiesto Mgr. Eriky Kontrovej, ktorá od 

2. septembra 2022 odišla do dôchodku. 
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Pani upratovačka Novotná ukončila pracovný pomer po vzájomnej dohode. Ďalšie upratovačky mali 

zdravotné a rodinné dôvodov na dlhšiu neúčasť v práci, čo sme riešili zmluvami na dobu určitú a na 

zastupovanie. 

 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ 

v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov spĺňajú 

všetci pedagogickí zamestnanci nasledovne: 

Vzdelanie v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov má 10 učiteľov. 

Vzdelanie v odbore učiteľstvo odborných predmetov má 1 učiteľ. 

Vzdelanie v neučiteľskom ekonomicky zameranom študijnom odbore + DPŠ má 9 učiteľov. 

Vzdelanie v neučiteľskom študijnom odbore (matematika, francúzsky jazyk, informatika, 

automatizácia, telesná výchova a šport) + DPŠ má 5 učiteľov. 

Učiteľka náboženstva má poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi. 

Pani zástupkyne absolvovali rozširujúce moduly funkčného štúdia. 

Všetci učitelia našej školy majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, majú požadované vzdelanie 

podľa IV. časti Prílohy č. 1 k vyhláške č. 1/2020 Z. z. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. 

 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okresné 
kolo/oblastné 
kolo 

krajské 
kolo/regionálne kolo 

národné kolo 

Olympiáda Mladý účtovník 3  10. miesto 6. miesto 

iBobor 22   účasť 

Spracovanie informácií na PC 
Písanie na počítači 

4  1., 2., 3., 4. miesto 6. a 7. miesto 

Spracovanie informácií na PC 
Korektúra textu 

4  1. a 4., 5., 6. miesto 4. a 8. miesto 

Spracovanie informácií na PC 
Wordprocessing 

11  1. až 10. miesto 1. až 6. miesto 

SOČ  4/3 práce  1., 8., 8. miesto 4. miesto 

Olympiáda ľudských práv 1  8. miesto účasť 

Testovanie ECDL 25    

Ekonomická olympiáda 4  
12., 19., 19., 33. 
miesto 
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Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okresné 
kolo/oblastné 
kolo 

krajské 
kolo/regionálne kolo 

národné kolo 

Olympiáda z NEJ 1 2. miesto   

Olympiáda z AJ 2 
2. miesto 
2. miesto 

  

Majster rétor/Master of 
Rhetoric 

1  7. miesto  

Mladý Európan 3  účasť  

Basketbal – chlapci 12 2. miesto   

Stolný tenis – dievčatá 3 2. miesto   

Stolný tenis – chlapci 3 1. miesto   

Florbal – dievčatá 12 2. miesto   

Florbal - chlapci 10 2. miesto   

Malý futbal – chlapci 13 1. miesto   

Expert geniality show 11   
2. miesto 
v kategórii SOŠ 
O12 

Matematický klokan 11   účasť 

Aktivity školy a formy prezentácie školy v externom prostredí možno charakterizovať ako pestré, 

pútavé a efektívne. Postupujeme podľa plánu práce, školského vzdelávacieho programu, špecifík 

konkrétneho školského roka.  

V OA Prievidza sa žiaci zapájajú do činnosti Žiackej školskej rady/ Školského parlamentu. ŠP pracoval 

pod vedením Mareka Kurinca. Jeho členovia sa zúčastnili vzdelávacích podujatí z CVČ Prievidza, 

pravidelne sa zapájali do činnosti Rady mládeže mesta Prievidza, spolupracovali s Trenčianskou radou. 

Zorganizovali niekoľko podujatí – Deň športu, Deň dobrovoľníctva, viaceré zbierky, ako napr. Koľko 

lásky sa zmestí do škatule od topánok, zbierky na podporu Ukrajiny, vypracovali participatívny projekt 

s cieľom zútulniť prostredie školy, ktorý sa aj podarilo zrealizovať. V rámci hlasovania medzi žiakmi 

najväčší záujem vzbudilo vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov – sedenie, tuli vaky; hrací stôl, ako 

aj zrkadlá na chodbách školy. 

Škola sa zapojila do Medzinárodného dňa gramotnosti – oslava gramotnosti a jej rôznych podôb: 

jazyková, finančná, umelecká... Tvorivá dielňa sa uskutočnila v 1. ročníkoch. V rámci osláv 

Medzinárodného dňa materinského jazyka žiaci vytvorili záložky do kníh, ktoré doplnili citátmi o úlohe 

materinského jazyka. V novembri sme si pripomenuli Medzinárodný deň tolerancie a Medzinárodný 

deň študentov – oslava demokracie, zážitkové vyučovanie, uskutočnili sa imatrikulácie. V decembri sa 

uskutočnila online prehliadka súťažných prezentácií ku tradičnému Dňu športu na OA Prievidza. V máji 

sa škola formou súťažnej prehliadky žiackych kolektívov zapojila do osláv EU – Deň Európy, Solárnych 

dní 2022. V závere školského roka sa celá škola zapojila do oslavy nehmotného dedičstva UNESCO. 
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Prehľad vybraných aktivít počas kalendárnych mesiacov: 

september 2021: 

- Svet školy – úvodný prosociálny kurz pre žiakov 1. ročníka s cieľom adaptácie na nové školské 

prostredie, rozsah 10 hodín. 

- Medzinárodný deň gramotnosti – oslava gramotnosti a jej rôznych podôb, v rámci vyučujúcich 

hodín koordinátora v 1. ročníku. 

október 2021: 

- Celoslovenská súťaž ZAV talenty 2. ročníkov. 

- E-testovania JESEŇ 2021 – žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili online testovania zo slovenského 

jazyka a literatúry, anglického jazyka (B2), matematiky, čitateľskej gramotnosti a kritického 

myslenia. 

- Krajské centrum voľného času v Trenčíne každoročne vyhodnocuje výsledky všetkých 

stredných škôl Trenčianskeho kraja v celoslovenských kolách najdôležitejších súťaží - olympiád, 

SOČ a iných súťaží. Za prvé miesto na Slovensku sa udeľovalo 8 bodov, za druhé 7, atď. Celkový 

súčet bodov určuje poradie najúspešnejších škôl. Sme mimoriadne hrdí na našu školu 

a blahoželáme i ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom OA Prievidza, ktorí sa zaslúžili 

o mimoriadne výsledky v celoslovenskom meradle. Naša škola bola v aktuálnom rebríčku prvá 

a bola tak za školský rok 2020/2021 najúspešnejšou strednou školou v Trenčianskom kraji. 

november 2021: 

- Medzinárodný deň tolerancie a Medzinárodný deň študentov – oslava demokracie, zážitkové 

vyučovanie podľa ročníkov, 1. a 3. ročník – imatrikulácie, 4. ročník – 17. november vo filmových 

dokumentoch. 

- 2. ročník zážitkové vzdelávanie o Nežnej revolúcií pod názvom Od totality k demokracii: 

pripravila koordinátorka UNESCO Mgr. Hraňová; obsah - prezentácia, výstavka spomienkových 

predmetov a fotografií, beseda o vlastných spomienkach na obdobie totality, anketa 

o demokracii. 

- Mesiac dobrovoľníctva – Realizácia dobrovoľníckej akcie pri úprave areálu školy. Žiaci OA 

Prievidza podporili svojou aktivitou Mesiac dobrovoľníctva v Prievidzi, ktorý organizoval CVČ 

v Prievidzi a Mesto Prievidza. Skupina žiačok vyčistila kvetinovú lúku pred hmyzím domčekom 

v areáli školy od napadaného lístia, separovania odpadu, zametania chodníkov či čistenia 

trávnikov pred budovou školy. 

- Deň so SEEDS: venovaný otázkam migrácie, kultúrnemu odkazu náboženstva, poznávaniu 

Indie, ale aj porovnaniu demokracie a totality. Do podujatia sa zapojili všetky triedy OA 

Prievidza. 

- Online rozhovory EP – p. Čárna (EP Brusel) a p. Štefanec. 

- Euroscola Online – online forma stretnutia mládeže EU – spojenie s EP v Štrasburgu – zúčastnili 

sa žiaci krúžku Eur. projekty, pripravili sme video s otázkami v AJ, aktívne sa zúčastnili 

hlasovania, diskusie cez Slido. 

- Kybernetická bezpečnosť – Aj Ty v IT – prezenčne, pre dievčatá - trieda II. B, dve študentky – 

Emma Šmelcerová a Melinda Muráňová sa následne zúčastnili programu CyberSecurityGirl 

(školenia Aj Ty v IT v spolupráci s firmou ESET). 

- Edukačná cesta do Štrasburgu na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Bilčíka. 

- 15. ročník medzinárodnej informatickej súťaže Informatický bobor. 

- 15. ročník celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. 

- Medzinárodná súťaž ZAV 100. 

- Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy GoGreen. 
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- Piati študenti zo študentskej firmy GoGreen sa zúčastnili Školenia manažmentu študentských 

firiem organizovaného JA Slovensko v spolupráci s AT&T BELIEVES SLOVAKIA. 

- Päť študentiek firmy GoGreen sa zúčastnilo mediálneho tréningu marketingového manažéra 

JA Slovensko, dozvedeli sa, ako komunikovať s médiami a pracovať so sociálnymi sieťami. 

- Seminár Marketing s nulovým rozpočtom. Ing. Martina Rypáková, PhD. študovala 

medzinárodný manažment a marketing vo Fínsku, následne si vyskúšala, aké je to učiť na 

univerzite a spravila si doktorát zo zeleného marketingu. Má za sebou viaceré úspechy: 

projekty pre UNICEF, alebo Ponožková výzva pre Dedoles. 

- Workshop „Buďte INovatívni“ – prebiehal online prostredníctvom MS Teams, bol orientovaný 

na otázky: Ako je možné zvyšovať hodnotu produktu/služby. Ako správne identifikovať potreby 

trhu. Prečo a akým spôsobom je potrebné poznať budúcich zákazníkov. Prečo sú dôležité dáta 

a ako ich zbierať. Workshop viedol Ing. Juraj Kučera, ktorý sa venuje rozvoju obchodu, predaja 

a inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných 

a výskumných projektoch. Je majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry. 

Workshop pripravila Slovak Business Agency. 

- Workshop „Môj podnikateľský potenciál“ – a prebiehal online prostredníctvom ZOOM. 

- Školské kolo anglickej olympiády – žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2A a 2B. 

december 2021: 

- Deň ľudských práv, v rámci hodín v predmete SJL v III. A. 

- Zbierka Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok – zbierka pre domovy dôchodcov. 

- Deň športu - súťažná online prehliadka jednotlivých typov športu medzi triedami, podujatie 

spojené so zbierkou na UNICEF. 

- Prednášky z projektu Vedieť viac – štyri interaktívne prednášky. Prváci absolvovali cestu časom 

pred rok 1989, a nazreli sa aj do Indie, druháci sa dozvedeli čosi o monoteizme a náboženstvách 

so spoločnými koreňmi. Štvrtáci zas diskutovali o migrácii v Európe. 

- Školské kolo Spracovanie informácií na počítači tri kategórie. 

- Finančná olympiáda. 

- 5. ročník Ekonomickej olympiády - školské kolo online. 

- Workshop „Objav v sebe podnikateľského ducha II.“. Podujatie sa konalo online 

prostredníctvom MS Teams a organizovalo ho Národné podnikateľské centrum Trenčín (Slovak 

Business Agency). Besedu viedol, pre študentov už známy a skvelý lektor Mgr. Michal Hamar, 

MBA. Téma stretnutia bola sektor bankovníctva. 

- Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Na rozdiel od predošlých ročníkov prebiehalo 

inak, online, pričom žiaci vypracovali test, ktorý bol centrálne zadaný na stránke 

www.onlineolympiády.sk. Ústna časť prebehla individuálne na hodinách nemčiny. Celkovo sa 

súťaže zúčastnilo 12 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov. V kategórii 2A, 

prvý a druhý ročník, sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov a v kategórii 2B súťažilo 5 študentov. 

- Online rozhovor EP s pani Alenou Čarnou z EP v Bruseli. 

- Deň športu - súťažná online prehliadka jednotlivých typov športu medzi triedami, podujatie 

spojené so zbierkou na UNICEF. 

január 2022: 

- Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšie údaje. Tento inštitút už 

viac ako desať rokov spracúva rôzne dostupné údaje o školách a publikuje rebríčky najlepších 

škôl podľa druhov škôl a podľa krajov. Obchodná akadémia v Prievidzi je podľa INEKO opäť 

najlepšou strednou odbornou školou v širšom regióne, z okresov Prievidza, Partizánske 
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a Bánovce nad Bebravou. V porovnaní s ostatným SOŠ v regióne sme najlepší, s výrazným 

rozdielom aspoň 0,5 bodu. 

február 2022: 

- ZAV Zvolen 2022 online. 

- Krajské kola Súťaže spracovanie informácií na počítači online formou. Súťažilo sa v troch 

kategóriách. 

- Medzinárodný deň materinského jazyka: realizácia na hodinách etiky v 1. a 2. ročníku, na 

predmete SJL v II. A: prehlbovanie otvorenosti voči kultúrnej rôznorodosti formou diskusie, 

hraním rolí, tvorba záložiek. 

- EKOOLYMPIÁDA – vedomostná hra v oblasti enviromentálnej výchovy, 1. ročník, org. UNESCO. 

- Školské kolo olympiády Mladý účtovník. Olympiáda prebiehala prezenčne. 

- Online školské kolo súťaže SOČ. 

- Školské kolo Geografickej olympiády (GO) v kategórii „Z“ pre stredné školy. 

- Online inovačný workshop – interaktívny program pre študentov stredných škôl. V jeho úvode 

sa študenti oboznámili s problematikou inovácií a kreatívneho myslenia. Otestovali si svoje 

kreatívne schopnosti a naučili sa jednu z techník na generovanie nových ideí, ktorú si vyskúšali 

najskôr na fiktívnom a neskôr na reálnom zadaní. 

- Vzdelávací program „Spoznaj svet ekonómie a financií a urob v nich svoje prvé rozhodnutia“, 

orientovaný na oblasť finančnej a ekonomickej gramotnosti žiakov a študentov. Vzdelávací 

program mal pomôcť školám pri prechode na praktickú formu vzdelávania v oblasti finančnej 

a ekonomickej gramotnosti, ktorú avizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

- Dni otvorenej komunikácie so školou ONLINE. 

- Žiaci druhého ročníka pomaturitného štúdia hospodárskej informatiky absolvovali odbornú 

prax v dielni školy v rozsahu 10 pracovných dní. 

marec 2022: 

- beseda pre 1. ročník, lektor: Mgr. F. Mroč, koordinátor UNICEF pre školy: 75. výročie UNICEF, 

Pomoc chutí po arašidoch. 

- Benefičné predaje a zbierka pre Ukrajinu, organizoval ŠP OA Prievidze. 

- Kariérne poradenstvo pre žiakov 3. ročníka – testovanie, SCPPPaP Prievidza. 

- Programujeme s micro:bitom: žiačky 1. ročníka, spolupráca Aj Ty v IT. 

- Ochrana spotrebiteľských práv online – Európske spotrebiteľské centrum – Mgr. Katarína 

Zalaiová, trieda II. A, B. 

- Celoslovenské kolo súťaže Olympiáda Mladý účtovník. 

- Celoslovenské kolo Súťaže spracovanie informácií na počítači prezenčnou formou. Súťažilo sa 

v troch kategóriách. 

- Krajské kolo SOČ. 

- Krajské kolo Ekonomickej olympiády – online forma. 

- Súťaž High School Business Challenge je najväčšia obchodná súťaž v strednej a východnej 

Európe určená študentom stredných škôl. 

- Online Spotrebiteľský webinár Európskeho spotrebiteľského centra v SR zameraný na 

cezhraničné nakupovanie, nekalé obchodné praktiky a podvody na internete, práva 

spotrebiteľa pri nakupovaní cez internet a riešenie spotrebiteľských sporov. Hlavná téma bola 

Nástrahy online nakupovania. 

- Online festival Jeden svet. Pre žiakov bol pripravený výber dokumentárnych filmov, ku ktorým 

organizátori doplnili metodicko-informačné materiály na použitie v triedach. 
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apríl 2022: 

- Diskusia o ľudských právach – 3. ročník, lektori: PhDr. D. Horná PhD., Mgr. D. Kusá PhD. 

a študenti BISLA. 

- Girl′s Day, propagácia vzdelávania sa žien v oblasti informatiky, na hodinách informatiky, 

rovnosť príležitostí. 

- Hoaxy, kritické myslenie – online Zmudri.sk – webinár pre žiakov I. B, 2. skupina (bolo to v rámci 

odučených metodík okruhu Nástrahy internetu od Zmudri.sk). 

- 2. online celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník. 

- Testovanie ECDL. 

- Celoštátna prehliadka SOČ. 

máj 2022: 

- Súťažná prehliadka DEŇ EU pri príležitosti Dňa Európy spojená s oslavou kultúrneho 

a prírodného dedičstva EU a UNESCO. 

- Európske solárne dni – aktivita, ktorá zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu nášho Slnka pre život na 

Zemi a podporuje rôzne formy využívania solárnej energie. 

- Návšteva Kancelárie EP v Bratislave 11. 5. 2022 – pekná prezentácia a prednáška o EÚ od 

p. Novákovej, pre žiakov boli pripravené aj ďalšie aktivity venované EÚ. 

- Certifikácia zameraná na orientáciu v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové 

centrum, ktorú pripravila spoločnosť Poradca podnikateľa spol. s r. o. V certifikácii boli 

preverované vedomosti a zručnosti žiaka nadobudnuté počas partnerskej spolupráce medzi 

školou a spoločnosťou Poradca podnikateľa. 

- Ukončenie činnosti a likvidačné valné zhromaždenie študentskej firmy GoGreen. 

- Žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia absolvovali súvislú odbornú prax 

v rozsahu 10 pracovných dní po 7 hodín. 

- Mladý Európan –krajské kola súťaže Mladý Európan v Trenčíne. Súťaž pozostávala z troch kôl. 

Úlohou v prvom kole bolo odpovedať na 50 otázok týkajúcich sa Európskej únie, Európskeho 

parlamentu, projektov, ktoré organizuje Európska únia a aj otázok zameraných na jednotlivé 

štáty, ktoré patria do EÚ. Druhé kolo obsahovalo tajničku. 

jún 2022: 

- Svetový deň životného prostredia: diskusia, tvorivé dielne, 1. – 3. ročník. 

- Deň UNESCO – oslava zápisov nehmotného kultúrneho dedičstva SR do Zoznamu UNESCO: 

sokoliarstvo a fujara, celoškolské podujatie, význam ľudového dedičstva a jeho tradícií pre 

kultúru nášho národa, realizácia tvorivej dielne – rezbárstvo, hra na fujare. 

- Projekty žiakov 1. ročníka v rámci odborného predmetu Projekty –boli zamerané na klimatické 

zmeny, separovanie odpadu, ochranu prírody, regionálnu históriu, tvorbu časopisu, ale aj na 

Zoznam pamiatok kultúrneho dedičstva UNESCO. 

- Exkurziu „Historická Viedeň“. 

- Exkurzia do Múzea VTEDY v prievidzskej kultúrnej inštitúcii Jabloň o živote minulých generácií. 

- Odborná exkurzia vo výrobnom podniku GeWIS, s. r. o. Cieľom exkurzie bolo predstaviť 

výrobnú činnosť, personálnu činnosť a duálne vzdelávanie vo výrobnom podniku. 

- Terénna exkurzia do Mestského parku v Prievidzi v rámci predmetu tovaroznalectvo. 

- Školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho 

ročníka. 

- Súťaž žiakov prvých ročníkov SIP – kategória písanie na počítači. 
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- IT Fitness test - testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov a učiteľov základných 

a stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť v oblasti digitálnych 

zručností. 

 

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

V školskom roku 2021/2022 sme opäť napĺňali ciele školy aj bohatou a úspešnou projektovou 

činnosťou vo veľkých národných projektoch i v rozvojových projektoch školstva a iných projektoch. 

 Členstvo v sieti UNESCO Associated Schools Network (ASPnet): 

- Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia - Medzinárodný deň 

gramotnosti – oslava gramotnosti a jej rôznych podôb, v rámci vyučovacích hodín 

koordinátora v 1. ročníku. 

- Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd - Medzinárodný deň 

tolerancie a Medzinárodný deň študentov – oslava demokracie, zážitkové vyučovanie podľa 

ročníkov, 1. a 3. ročník – imatrikulácie, 4. ročník – 17. november vo filmových dokumentoch. 

- 2. ročník zážitkové vzdelávanie o Nežnej revolúcií pod názvom Od totality k demokracii: 

pripravila koordinátorka UNESCO Mgr. Hraňová; obsah - prezentácia, výstavka 

spomienkových predmetov a fotografií, beseda o vlastných spomienkach na obdobie totality, 

anketa o demokracii. 

- Podpora myšlienok o význame dobrovoľníctva v živote spoločnosti – realizácia dobrovoľníckej 

akcie pri úprave areálu školy.  

- Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia – Deň so SEEDS: 

venovaný otázkam migrácie, kultúrnemu odkazu náboženstva, poznávaniu Indie, ale aj 

porovnaniu demokracie a totality. Do podujatia sa zapojili všetky triedy OA Prievidza. 

- Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd – Deň ľudských práv, 

v rámci hodín v predmete SJL v III. A. 

- Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia – Deň športu - 

súťažná online prehliadka jednotlivých typov športu medzi triedami, podujatie spojené so 

zbierkou na UNICEF.  

- Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia – Medzinárodný deň 

materinského jazyka: realizácia na hodinách etiky v 1. a 2. ročníku, na predmete SJL v II. A: 

prehlbovanie otvorenosti voči kultúrnej rôznorodosti formou diskusie, hraním rolí, tvorba 

záložiek. 

- Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd – Programujeme 

s micro:bitom: žiačky 1. ročníka, spolupráca Aj Ty v IT. 

- Podpora mieru – benefičné predaje a zbierka pre Ukrajinu, organizoval ŠP OA Prievidze.  

- Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd – Diskusia o ľudských 

právach – 3. ročník, lektori: PhDr. D. Horná PhD., Mgr. D. Kusá PhD. a študenti BISLA,  

- Girl′s Day, propagácia vzdelávania sa žien v oblasti informatiky, na hodinách informatiky, 

rovnosť príležitostí. 

- Environmentálna výchova mladej generácie – Svetový deň životného prostredia: diskusia, 

tvorivé dielne, 1. – 3. ročník. 

- Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia – Deň UNESCO – 

oslava zápisov nehmotného kultúrneho dedičstva SR do Zoznamu UNESCO: sokoliarstvo 
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a fujara, celoškolské podujatie, význam ľudového dedičstva a jeho tradícií pre kultúru nášho 

národa, realizácia tvorivej dielne – rezbárstvo, hra na fujare.  

- Projekty žiakov 1. ročníka v rámci odborného predmetu Projekty –boli zamerané na klimatické 

zmeny, separovanie odpadu, ochranu prírody, regionálnu históriu, tvorbu časopisu, ale aj na 

Zoznam pamiatok kultúrneho dedičstva UNESCO. 

- Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd – prezentácia 

a následná diskusia k vzdelávacím videám UNICEF: v rámci hodín SJL v II.A, témy: Stop násiliu. 

- EKOOLYMPIÁDA – vedomostná hra v oblasti enviromentálnej výchovy, 1. ročník, org. 

UNESCO. 

 Projekt Európskej komisie SELFIE – projekt o digitálnych schopnostiach školy. Je iniciatívou 

Európskej komisie a financuje sa z programu Erasmus. 

 Národný projekt IT Akadémia (partner). Vďaka zapojeniu sa v tomto projekte sa naši študenti 

a učitelia majú možnosť prihlásiť na získanie certifikátu ECDL. Učitelia našej školy overujú metodiky 

IT akadémie, vzdelávajú sa na školeniach. 

 Euroscola – študenti školy usporadúvajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej 

únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí 

v EÚ. Naša škola sa niekoľko rokov zapája do projektu na aktuálne témy rezonujúce v EÚ, každý 

druhý rok žiaci s podporou vyučujúcich vypracujú projekt a zašlú ho do súťaže. Cieľom súťaže 

Euroscola je vzbudiť záujem mladých ľudí o verejné veci a posilniť diskusiu o Európskej únii. 

 Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, ktorého hlavným cieľom 

je prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak. 

 Systém duálneho vzdelávania – Praktické vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu 

odborná prax v dielni školy a u vybraných prestížnych zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú 

osvedčenie Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického 

vyučovania a uzavrú so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní. Duálne zmluvy máme v súčasnosti 

uzatvorené s - Mesto Prievidza, Obec Cigeľ, DELCO, s.r.o a TAXAT, s.r.o. Pre poskytovanie duálneho 

vzdelávania v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie firmy prievidzského regiónu: 

PKF Slovensko s.r.o., Adler Slovensko s.r.o., MIP, s.r.o, TREBAXX s.r.o. a Karton,sk s.r.o,, 

HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s.r.o, Obecný úrad Chrenovec Brusno, Kolten spol. 

s.r.o., Scheuch s.r.o., Partners GROUP SK a znacenie.sk. 

 ISIC – žiaci školy začali vo veľkej miere využívať preukazy študenta ISIC na dopravu, evidenciu 

dochádzky do školy v systéme Edupage a v školskej jedálni. 

 Sme členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie SOŠ. 

 Spolupráca s RÚZ, ŠIOV, CVTI, MPC, NUCEM, Kanceláriou EP, UNESCO, Lions Club BA. 

 Aplikovaná ekonómia – vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné 

vzdelávanie, je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali 

vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov, študentská spoločnosť. 

 Stredoškolská odborná činnosť, Mladý účtovník, Mladý podnikateľ, cvičné firmy, Najlepší 

podnikateľský zámer, Matematický klokan, MAKS, iBobor, olympiády, športové súťaže; 

www.iuventa.sk, www.olympiady.sk, www.tsk.sk, skolskyservis.sk. 

 Škola bola zapojená do projektu IT Akadémia, školský digitálny koordinátor RNDr. Eva Kadlečíková 

mala podpísanú dohodu o vykonaní práce s ITA. Realizovali sme školenia pre učiteľov v spolupráci 

s ITA (napríklad Tvorba testovacích nástrojov v Edupage) a využívali sme bádateľské metodiky ITA 

najmä na hodinách matematiky, vďaka zapojeniu do projektu ITA 25 študentov 4. ročníka získalo 
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certifikát ECDL zo 4 modulov bezplatne, využívali sme aj elearningové kurzy ITA na prípravu na 

testovanie ECDL. 

 Podpora škôl – pomoc od spoločnosti KROS pri výučbe v ekonomickej oblasti, www.kros.sk. 

Programy ALFA plus, OMEGA a OLYMP pomáhajú pri výučbe na viac ako 600 školách a sú súčasťou 

maturitnej skúšky. Firma KROS poskytuje aj certifikáty vynikajúcim študentom, ktorí úspešne 

zvládnu na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky ich programy na známku výborný. 

 Projekt PP Poradca pre školy – je projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne stredným 

školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing, podnikanie. V praxi to znamená, že škola 

môže za veľmi výhodných podmienok získať na výučbové účely ročný prístup na odborné systémy 

DaňovéCentrum.sk a MzdovéCentrum.sk a využívať všetky ich služby a funkcie, odborné články či 

videoškolenia priamo na vyučovacích hodinách a naučiť tak študentov pracovať s týmito 

odbornými online systémami, čo sa im určite zíde po skončení školy a zvýšia si tak svoju kvalifikáciu 

a šancu na uplatnenie v zamestnaní.. 

 Projekte SEEDs n.o., ponúka žiakom a študentom informácie o horúcich témach dnešných dní. 

 Projekt INTERREG - program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. 

V rámci projektu vyučujúce informatiky Ing. Alžbeta Balková, Ing. Viera Hofierková Dekanová 

a RNDr. Eva Kadlečíková úspešne vykonali testy ICDL zo štyroch základných a troch pokročilých 

modulov a získali ICDL Profile Certificate. Projekt bude pokračovať aj v šk. roku 2022/2023 kedy si 

certifikáciu budú robiť žiaci. 

 Filantropia: Biela ceruzka, Modrý gombík, Vianočný bazár, 2 percentá, Deň narcisov... 

 Bezplatný softvér od firmy Microsoft (Office, Windows...) na všetky počítače v škole v rámci 

projektu Enrollment For Educations Solutions“ https://portal.iedu.sk. 

 Projekt Eko Alarm – cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na 

slovenských základných a stredných školách. 

 Programová výučba ZAV. Program ZAV je programovaná výučba písania na klávesnici. Program 

poskytuje cvičenia, ktoré žiaci postupne riešia a tak získavajú presnosť, rýchlosť, vytrvalosť 

a sebakontrolu pri písaní. Lekcie sú usporiadané od jednoduchých po zložitejšie. Cvičenia sú 

spracované postupným pridávaním písmen, tvorením slov, slovných spojení a viet. 

 COVP – udelenie oprávnenia používať popri svojom názve aj označenie centrum odborného 

vzdelávania a prípravy v sektore pre sektor ekonomika, financie, administratíva bude znamenať 

nové možnosti, prínos pre školu, ale aj záväzok na ďalšie zlepšovanie odborného vzdelávania 

a prípravy v našej škole pre prospech spoločnosti, trhu práce, kraj, región. 

 Projekt Spolu úspešnejší 1 a 2 (2021 a 2022) – cieľom programu doučovania na stredných školách 

je podporiť tie stredné školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich 

žiakov vytvorili podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom 

rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Predovšetkým ide o doplnenie 

vedomostí a zručností, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia COVID-19, a ktorých absencia 

podstatným spôsobom ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce. Finančné prostriedky sú 

školám poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje sa v dvoch etapách. 

 Participatívny rozpočet – Zámerom TSK je touto výzvou podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí 

- žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý 

pomáha meniť školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na 

diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. 

http://www.kros.sk/
https://portal.iedu.sk/
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 Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2022 – po prvýkrát Mesiac kvality odborného 

vzdelávania a prípravy (OVP). Vyhlasuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou zamestnávateľov pre OVP. Kvalitné 

vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu 

a stability. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný 

záujem, ale aj strategický cieľ. 

 IT Fitness test - testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov a učiteľov základných a stredných 

škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť v oblasti digitálnych zručností. 

 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

V školskom roku 2021/2022 na našej škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou.  

Naposledy bola komplexná inšpekcia na našej škole v školskom roku 2015/2016, skonštatovala 

výbornú kvalitu viacerých parametrov. 

Internú kontrolnú činnosť pravidelne vykonávali vedúci pedagogickí zamestnanci, zapojili sme sa do 

projektu Peer review, vypracovali sme autoevaluačnú správu školy. V rámci projektu IT akadémia sme 

vypracovali autoevaluačný dokument SELFIE o úrovni digitálneho prostredia na škole.  

Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonal kontrolu OA Prievidza, 

zameranú na hospodárenie a nakladanie s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja za obdobie 

od 01.01.2018 do 31.12.2019. Kontrolu vykonali poverení zamestnanci ÚHK TSK v čase od 22.09.2020 

do 27.10.2020 na základe poverenia hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 

34/2020 ÚHK TSK zo dňa 21.09.2020. 

V tomto školskom roku bolo po prvýkrát realizované anonymné hodnotenie vedúcich pedagogických 

zamestnancov podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

V termíne do 10. júna 2022 učitelia vyplnili dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022, ktorý pripravila SKU 

a bol dostupný cez www.anonymnydotaznik.sk. Účasť pedagogických zamestnancov bola 19/21. 

Výsledky dotazníkov boli poslané na TSK 13. 6. 2022 a následne boli prerokované so zriaďovateľom. 

Anonymné hodnotenie zástupkýň sa realizovalo papierovou formou do 30.06.2022, učitelia vyplnili 

dotazník MPC (Rychnavská a kol.). Účasť pedagogických zamestnancov bola 19/21. Výsledky 

dotazníkov boli poslané na TSK 14. 7. 2022 a následne prerokované so zriaďovateľom. 

Kvalita našej školy je kontinuálne vysoká, tešíme sa vysokému záujmu uchádzačov, škola inovuje 

vzdelávacie programy, zapája sa do množstva projektov a dosahuje mimoriadne výsledky. Realizujeme 

komplexné samohodnotenie a reflexiu kvality procesu a výsledkov školy, interné meranie kvality, 

projekt Peer Review, dotazník SELFIE, IT Fitness test, test GDPR. 

 

 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

V školskom roku 2020/2021 sme dokončili stavbu Rekonštrukcia strešného plášťa budov OA. Spolu 

s projektom Zníženie energetickej náročnosti OA Prievidza a vybudovaním multifunkčného ihriska na 

školskom dvore v predchádzajúcom školskom roku sme dosiahli nielen vzdelávacie a energetické ciele, 
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ale aj vysokú estetickú úroveň našich budov. Sú nanovo vymaľované, zateplené a zachovávajú štýl 

prievidzského sídliska Píly, ktoré bolo vybudované v 50. rokoch 20. storočia v slohu socialistického 

realizmu, tzv. sorela, s maliarskymi a sochárskymi výzdobami. Na fasáde nad hlavným vchodom našej 

školy sú osadené tri pekné reliéfy od dvoch významných slovenských sochárov: Ludwik Korkoš, Anton 

Drexler. Pred budovou OA stoja aj dve sochy, Čítajúce dievča od Vladimíra Kompánka, Športovec je 

dielom Antona Čuteka.  

V školskom roku 2020/2021 sme realizovali Opravu výmenníkovej stanice. Vymenili sme nevyužívané 

pozemky Trenčianskeho samosprávneho kraja s Mestom Prievidza. Vyriešili sme poistnú udalosť – 

znečistenie náteru fasády na hlavnej budove. Presťahovali sme knihy z pivnice vedľajšej budovy na 

druhé poschodie hlavnej budovy U29. Inštalovali sme dve nové tabule v učebniach, plus jedna 

interaktívna, počítače AiO, cez EKS nákup 20 notebookov, televízory, tlačiarne, projektory, myši 

a klávesnice. Obstarali sme dodávateľa na bufet, automat. Nakúpili sme 10 tulivakov na chodbách, 

tabule vo vestibule, zástavy OA, vitríny s pohármi na chodbe. 

Škola je zateplená, boli vymenené všetky radiátory, všetky okná, bleskozvody, fasády, rekonštruované 

strešné plochy budov OA. Počet učební je 31. Vo všetkých kmeňových učebniach máme nový 

a moderný nábytok – tabuľu, lavice, stoličky, skrinky. 

Škola má telovýchovné zariadenia a to 1 telocvičňu, 2 posilňovne so šatňami, ihrisko na školskom dvore 

a multifunkčné ihrisko pre kolektívne a individuálne športy s osvetlením, kvalitnou hracou plochou, 

mantinelmi, bránkami a košmi. 

V škole je výdajná školská jedáleň SOŠ OaS Kalinčiaka 1, bufet a nápojový automat. 

Odborných učební je 14. Z nich 5 počítačových učební, 2 učebne strojopisu (PC), 7 učební pre delené 

predmety (jazykové, odborné). 

Vybavenie odborných učební sa väčšinou zabezpečuje z rôznych projektov a spolufinancovaním 

pomocou fondu SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii. Vybavenie školy informačnými technológiami je 

na dobrej úrovni. Stálym prínosom je aktívne využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní. 

Celkový počet osobných počítačov je 208, z ktorých 160 je využívaných v pedagogickom procese, 

ostatné v administratíve a pri záujmovej činnosti. Tlačiarní je 26 ks, z toho multifunkčných je 11. 

V pedagogickom procese sa využívajú aj tablety v tabletovej učebni Samsung School. 

Vo vyučovacom procese sú využívané 3 interaktívne tabule, 13 dataprojektorov a 1 skener. 

Koncom októbra 2021 sme prijali dar vo výške viac ako osemtisíc eur od rodičovského združenia – 

21 počítačov All in one, multifunkčná tlačiareň. Zlepšenie materiálneho vybavenia školy sa okamžite 

prejavilo v učebni N11, kde boli počítače inštalované. Pomohli nám, a veľmi, v príprave talentov, 

v organizácii školského a krajského kola SIP, počas maturít, v súťažiach ZAV, KROS a i. Po učebni N12, 

ktorá bola vynovená koncom minulého roka z normatívnych financií od ministerstva a od TSK, je radosť 

vzdelávať sa a učiť už aj v N11 (tešíme sa na to, ako budeme s investíciami pokračovať). 

Obchodná akadémia Prievidza je modernou školou nielen z pohľadu materiálno-technických 

podmienok, ale jej silnou stránkou je integrácia informačných a komunikačných technológií tak do 

vyučovacieho procesu, ako aj do administratívy a riadenia – tvorba rozvrhu, zastupovania, aSc agenda 

ako základ informačného systému školy a databáz, elektronická žiacka knižka, elektronická triedna 

kniha, elektronický systém dochádzky, ktorý sme zaviedli pre všetkých žiakov a učiteľov. 
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Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, 

o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Dosiahli sme celkovo výborné výsledky, smerom k napĺňaniu vízie našej školy, ktorou je: Kvalitná, 

moderná a otvorená škola s motivovanými, aktívne sa učiacimi a úspešnými žiakmi a spokojnými, 

inovatívnymi zamestnancami. Zámerom stratégie je využiť silné stránky a príležitosti rozvoja školy, 

zlepšiť slabé stránky a odvrátiť ohrozenia školy. Každoročne hodnotiť plnenie indikátorov 

a dosahovanie cieľov vo výročnej správe, predkladať kolektívu, rade školy a zriaďovateľovi 

rozpracovanie v pláne školy na šk. rok. 

Plnenie indikátorov a dosahovanie cieľov počas šk. roka 2021/2022 

- Poskytli sme nábytok pre vakcinačné centrum v Prievidzi, pomohli v plošnom testovaní 

- Získali sme nenormatívne príspevky na UNESCO školu 

- Aj napriek obmedzeným možnostiam kvôli COVID, prenajímali sme priestory a športoviská 

- Mali sme dobrý finančný výsledok rozpočtového roka 2021, odmeny, nákupy na konci 2021 

- Mali sme tri online dni otvorených dverí, s výbornou reakciou, marketing školy - web, tlač, TV 

- Mali sme na prijímacích skúškach až 157 prihlášok, prijali 62 žiakov a nerobili sme druhé kolo 

- Spolupráca s RÚZ, ŠIOV, CVTI, MPC, NUCEM, Kanceláriou EP, UNESCO, UNICEF, ASOŠ 

- Rozšírili sme systém duálneho vzdelávania, noví zamestnávatelia, 21 žiakov v 1. až 3. ročníku 

- Sme poprednou UNESCO školou, vypracovali sme rozvojové projekty, poskytujeme ISIC a ITIC 

- V projekte IT akadémia sme overovali metodiky, ECDL preukazy, inovačné vzdelávanie, 

digitálny koordinátor, robili sme audit digitálnych technológií, inovačné vzdelávanie, SELFIE,  

- IT Fitness test sme sa druhýkrát zapojili do testovania žiakov a učiteľov základných a stredných 

škôl, aby sme dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť v oblasti digitálnych zručností 

- V SIP sme získali 1 prvé, 1 druhé a 1 tretie miesto v SR, v SOČ štvrté miesto v SR, v Mladom 

účtovníkovi 6. miesto v SR 

- Prijali sme na zastupovanie p. Jaculjakovú. Na začiatku školského roka sme prijali Ing. Helenu 

Kajanovú, PhD. Koncom školského roka sme uzavreli pracovnú zmluvu s novou p. učiteľkou, 

Ing. Alenou Klingovou. PaedDr. Zuzanu Vondráčkovú Ivanišovú sme prijali na čiastočný 

pracovný úväzok. Bola prijatá namiesto Mgr. Eriky Kontrovej, ktorá od 2. septembra 2022 

odišla na starobný dôchodok. Upratovačka p. Novotná ukončila pracovný pomer dohodou.  

V januári 2022 inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšie údaje. Tento 

inštitút už viac ako desať rokov spracúva rôzne dostupné údaje o školách a publikuje rebríčky 

najlepších škôl podľa druhov škôl a podľa krajov. Obchodná akadémia v Prievidzi je podľa INEKO 

opäť najlepšou strednou odbornou školou v širšom regióne, z okresov Prievidza, Partizánske 

a Bánovce nad Bebravou. V porovnaní s ostatnými SOŠ v regióne sme najlepší, s výrazným 

rozdielom aspoň 0,5 bodu. Pozíciu najlepšej strednej školy v hodnotení INEKO si vysoko ceníme. 

Snažíme sa stále zlepšovať, o čom svedčí aj grafické znázornenie vývoja indexu našej školy za celú 

históriu hodnotenia INEKO.  

https://skoly.ineko.sk/
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Nedostatky školy 

V rámci internej kontrolnej činnosti, sebareflexie a autoevaluácie sme identifikovali aj niektoré 

nedostatky, neúspechy: 

- Elektroinštalácia a osvetlenie priestorov školy sú zastaralé 

- Ubytovacie priestory v podkroví prístavby sú stále nevyužité, nezariadené 

- Niekoľkokrát sme riešili poruchy zabezpečovacieho zariadenia 

- Niektorí žiaci zanechali štúdium, nepostúpili do vyššieho ročníka ani neopakujú ročník, alebo 

prestúpili na inú školu - ukončili svoju vzdelávaciu cestu na OA alebo aj na všetkých školách, 

- Sociálny program - nekonali sa klasické stužkové slávnosti, pre vypätú pandemickú situáciu, 

- neorganizovali sme kurz zimných pohybových aktivít – lyžiarsky výcvik. 

- V šk. roku 2021/2022 sa nepodarilo otvoriť triedu pomaturitného štúdia, získali sme len 7 

prihlášok. 

- Množstvo zastupovaných hodín pre opakované karantény tried, časté karantény, izolácie a 

PN učiteľov. 

 

 

Informácie o aktivitách školy, ktoré škola realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 

Naša škola každý rok ponúka široký výber krúžkovej činnosti z rôznych oblastí. Nejedná sa len o krúžky 

na prehĺbenie vedomostí z jednotlivých predmetov, ale i spoločenské aktivity alebo krúžky pohybového 

zamerania. Riaditeľ školy zabezpečil podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou 

formou (rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov je s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania). Výstupom starostlivosti o talentovaných 

žiakov boli celoslovenské víťazstvá alebo umiestnenia na pódiách v SIP, Mladý účtovník, SOČ a i. 

Meno vyučujúceho Názov krúžku 

Ing. Dagmar Karaková 

Praktické účtovníctvo (krúžok zameraný na riešenie 

konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov 

v softvéri OMEGA od firmy Kros a. s., príprava žiakov na súťaž 

Mladý účtovník) 
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Meno vyučujúceho Názov krúžku 

Ing. Viera Hofierková Dekanová 

Rozvoj digitálnej gramotnosti (rozvoj kompetencií spojených 

s technickým zvládnutím informačných a komunikačných 

technológií, schopnosti práce s digitalizovaným obsahom, 

schopnosti zvládnutia bezpečného používania digitálnych 

technológií) 

Ing. Alžbeta Balková Informácie okolo nás (zameraný na praktické príklady IKT) 

Ing. Mariana Harvišová 
Moje účtovníctvo (krúžok zameraný na riešenie konkrétnych 

praktických úloh z účtovníctva podnikateľov) 

RNDr. Eva Kadlečíková 
Európske projekty (organizovanie rôznych proeurópskych 

aktivít v duchu programu EPAS) 

Ing. Katarína Pekárová 
Študentské projekty (krúžok zameraný na tvorbu žiackych 

projektov) 

Mgr. Zuzana Olejárová 

Konverzácia v nemeckom jazyku (rozvoj komunikačných 

zručností v nemeckom jazyku, konverzácia, prehlbovanie 

slovnej zásoby) 

Mgr. Michal Švec Cykloturistický krúžok 

PhDr. Anna Dobrotková Angličtina v kocke 

Mgr. Erika Staňová Kontrová 

Ekologický krúžok (krúžok je zameraný na rozšírenie vedomia 

a poznania súčasného stavu životného prostredia, pestovanie 

pozitívneho vzťahu k prírode, ekologické aktivity a zapájanie 

sa do ekologických projektov, pestovanie zdravého životného 

štýlu) 

PaedDr. Zuzana Vrtielová Fitness (rozvoj fyzickej zdatnosti žiakov) 

 

Minulý školský rok bol pre žiakov našej školy veľmi náročný. Pandémia, zatvorenie školy a nekonečné 

dištančné vzdelávanie ovplyvnilo vedomosti žiakov a hlavne „zabrzdilo“ nácvik praktických zručností 

v školských dielňach a vo firmách. Škola preto využila výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a zapojila sa do projektu s názvom Spolu úspešnejší - zameraný na doplnenie vedomostí 

a praktických zručností, ktoré nestihli počas zatvorenia školy a firiem natrénovať a zdokonaliť. Finančné 

prostriedky sú školám poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje sa v dvoch etapách:  

Projekt Spolu úspešnejší 1 sa realizoval v období október- december 2021. Koordinátorkou projektu 

bola RNDr. Kadlečíková. Cieľom projektu bolo podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného 

a dostupného doučovania svojich žiakov vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností 

a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci 

majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky. 

Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú 

podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje 

digitálne kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v odborných predmetoch. 
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Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

Dištančné vzdelávanie 

Na základe manuálu Školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR sa upravili 

prevádzkové podmienky škôl. Pre jednotlivé triedy v každej škole tak mohli nastať rôzne podmienky 

organizácie vzdelávania. S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné 

vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov 

vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické 

odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022. Hlavným 

cieľom tohto odporúčania bolo podporiť školy v tom, aby mohli čo najdlhšie a čo najväčšiu skupinu 

žiakov vzdelávať prezenčne, avšak pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. Pre organizáciu 

vyučovania boli: 

 upravené minimálne hodinové dotácie pre všetky vzdelávacie oblasti, ktoré môžu školy 

aplikovať v oranžovej alebo červenej fáze Školského semaforu pre žiakov v prezenčnom 

vyučovaní; 

 spracované sumarizácie odporúčaných foriem vzdelávania žiakov podľa jednotlivých úrovní 

výstražného systému (zelená, oranžová, červená); 

 vytvorené odporúčania k úprave cieľov a obsahu vzdelávania vyplývajúce z Dodatku 

č. 9 k štátnym vzdelávacím programom a 

 navrhnuté spôsoby personálneho zabezpečenia vyplývajúce zo snahy o udržanie prezenčného 

vyučovania pri dodržaní protipandemických opatrení. Špecifickú pozornosť venovalo 

metodické odporúčanie vzdelávaniu žiakov, ktorí nemajú možnosť kvalitného 

a plnohodnotného dištančného vzdelávania s každodenným kontaktom s učiteľom. 

V školskom roku 2021/2022 sa základné a stredné školy už plošne nezatvárali ani v prípade, že sa okresy 

dostali do najhoršej, čiernej fázy. „Chceme, aby sa žiaci prioritne vzdelávali prezenčne,“ povedal 

minister školstva Branislav Gröhling pri predstavení tzv. školského semaforu, ktorým sa školy riadili 

počas celého školského roka. Znamenalo to obrovskú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi 

školskými rokmi, keď boli žiaci nútení absolvovať menej efektívne dištančné vyučovanie. Výhodu mali 

naši žiaci, ktorých učitelia sú počítačovo gramotnejší, na druhej strane sa predchádzajúce dva končiace 

ročníky dočkali úľav v podobe zrušených maturít. Pri obzvlášť závažných prípadoch, mohol regionálny 

úrad verejného zdravotníctva obmedziť prevádzku vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemiologickej 

situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy (december 2021). Školu nebolo možné uzavrieť 

na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy ani rozhodnutím riaditeľa školy. V triedach s prerušenou 

prevádzkou škola zabezpečila dištančné vzdelávanie. Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 13. decembra 

2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušilo školské vyučovanie na stredných školách. 

Vyučovanie na OA PD prebiehalo dištančnou formou, došlo aj k zmene termínu vianočných prázdnin 

(prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnili vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 

2021 do 7. januára 2022). 
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Karanténne opatrenia  

Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských 

zariadeniach zostavilo „Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas 

pandémie ochorenia covid-19 a mimoriadnej situácie“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj 

epidemickej situácie pozastavený (od 11. mája 2022). Opätovné spustenie školského semafora bude 

závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Rezort školstva sa pripravuje na nasledujúci školský rok 

2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Školy už 

zisťovali od rodičov záujem o antigénové samotesty pre žiakov na nový školský rok 2022/2023. 

Novela školského zákona od 01. 01. 2022 zavádza dištančné vzdelávanie ako štandardnú formu 

vyučovania v § 54 školského zákona. Je treba dodať, že to otvára cestu hybridným formám vzdelávania, 

kde sa kombinuje najmä online a offline učenie či iné možnosti učenia, čím sa nielen u detí so ŠVVP 

môže dosiahnuť väčší rozvoj ich vzdelávacieho potenciálu, ako na to upozorňuje už aj Štátna školská 

inšpekcia. V praxi to môže pre inkluzívne vzdelávanie znamenať napr. že sa žiakovi so ŠVVP (menšia) 

časť vyučovania poskytuje aj dištančne (online) alebo sa dlhodobo chorý žiak (ale aj učiteľ) vie pripojiť 

na výučbu a nestratiť tak kontakt s triedou, dieťa cudzinca vie využívať prekladacie nástroje na výučbe 

cez dištančné pripojenie, zahraniční žiaci sa vedia častejšie zúčastňovať výučby vo svojej kmeňovej 

triede a mnohé iné.  

Prikladáme prehľad všetkých karanténnych opatrení pre triedy našej školy v školskom roku. 

P. č.  Trieda 
Karanténa triedy 

Od Do 

1 II. B 17.9.2021 27.9.2021 

2 III. A 23.9.2021 30.9.2021 

3 IV. A 25.9.2021 4.10.2021 

4 IV. B 25.9.2021 4.10.2021 

5 III. B 6.10.2021 16.10.2021 

6 I. B 7.10.2021 17.10.2021 

7 II. A 21.10.2021 30.10.2021 

8 IV.B 28.10.2021 6.11.2021 

9 II. B 5.11.2021 14.11.2021 

10 I. B 19.11.2021 29.11.2021 

11 III. B 19.11.2021 29.11.2021 

12 IV. A 19.11.2021 29.11.2021 

13 II. B 22.11.2021 2.12.2021 

14 III. B 15.1.2022 24.1.2022 

15 I. A 19.1.2022 27.1.2022 

16 I. B 21.1.2022 31.1.2022 

17 IV. A 21.1.2022 29.1.2022 

 

P. č.  Trieda 
Karanténa triedy 

Od Do 

18 III. B 1.2.2022 5.2.2022 

19 IV. A 1.2.2022 5.2.2022 

20 IV. B 1.2.2022 5.2.2022 

21 I. B 4.2.2022 8.2.2022 

22 II. B 8.2.2022 11.2.2022 

23 III. A 9.2.2022 13.2.2022 

24 IV. A 10.2.2022 14.2.2022 

25 I. A 9.2.2022 13.2.2022 

26 III. B 11.2.2022 15.2.2022 

27 II. A 12.2.2022 16.2.2022 

28 I. B 14.2.2022 18.2.2022 

29 I. A 15.2.2022 19.2.2022 

30 III. A 22.2.2022 26.2.2022 

31 IV. B 22.2.2022 26.2.2022 

32 IV. A 24.2.2022 27.2.2022 

33 II. A 24.2.2022 1.3.2022 
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Projekt Spolu úspešnejší 

Minulý školský rok bol pre žiakov našej školy veľmi náročný. Pandémia, zatvorenie školy a nekonečné 

dištančné vzdelávanie ovplyvnilo vedomosti žiakov a hlavne „zabrzdilo“ nácvik praktických zručností 

v školských dielňach a vo firmách. Škola preto využila výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a zapojila sa do projektu s názvom Spolu úspešnejší - zameraný na doplnenie vedomostí 

a praktických zručností, ktoré nestihli počas zatvorenia školy a firiem natrénovať a zdokonaliť. Finančné 

prostriedky sú školám poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje sa v dvoch etapách:  

Projekt Spolu úspešnejší 1 trval sa realizoval v období október- december 2021. Zapojených bolo 

9 pedagogických zamestnancov a 67 žiakov. Projekt Spolu úspešnejší 2 sa realizoval v období od 17. 

januára 2022 do 17. júna 2022. Zapojených bolo 8 pedagógov a 126 žiakov. Bolo odučených 1212 

žiakohodín v SÚ1 a 2416 žiakohodín v SÚ2. Koordinátorkou projektu bola RNDr. Kadlečíková. 

Cieľom projektu bolo podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania 

svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto 

spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo 

vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky. Projekt zároveň 

podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie 

oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje digitálne 

kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v odborných predmetoch. 

 

Školský digitálny koordinátor (ŠDK) 

RNDr. Eva Kadlečíková pracovala v pozícii ŠDK, mala podpísanú dohodu o vykonaní práce pre túto 

pozíciu s IT Akadémiou. ŠDK vypracovala Akčný plán digitálnej transformácie školy pre roky 2021 – 

2024. Tento sa každý rok aktualizuje. 

 

UNICEF 

Slovenská nadácia pre UNICEF vyhodnotila program ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2021/2022. 

Nesmierne nás teší, že aj napriek komplikovanej situácii spôsobenej pandémiou si naša škola našla 

priestor pre tento program a opäť sme získali prestížny titul Škola priateľská k deťom 2021/2022. Veľmi 

si vážime možnosť vzdelávať žiakov v oblasti humanitárnych tém a samozrejme aj každé euro, ktoré sa 

podarilo v rámci programu vyzbierať. Finančné prostriedky budú pomáhať deťom, ktoré, žiaľ musia žiť 

v humanitárnych krízach. 

 

Niektoré z úspechov odborného vzdelávania na našej škole 

V týždni od 25. apríla do 29. apríla 2022 22 žiakov IV. A a IV. B úspešne absolvovalo certifikáciu 

zameranú na orientáciu v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum, ktorú 

pripravila spoločnosť Poradca podnikateľa spol. s r. o. v školskom roku 2021/2022. V certifikácii boli 

preverované vedomosti a zručnosti žiaka nadobudnuté počas partnerskej spolupráce medzi školou 

a spoločnosťou Poradca podnikateľa. Žiak získal certifikát len v prípade, ak jeho úspešnosť 

https://www.unicef.sk/skoly/159-vyhodnotenie-programu-skola-priatelska-k-detom-2020-2021/
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v certifikačnom teste dosiahla minimálne 85 % a viac a časový limit na absolvovanie testu bol 15 minút 

a test obsahoval 15 otázok z orientácie v odborných online systémoch Daňové centrum a Mzdové 

centrum. Otázky boli koncipované a zamerané na praktické skúsenosti žiaka s orientáciou v prostredí 

odborných online systémov. Žiaci mali na hodinách účtovníctva a ekonomických cvičení prístup 

k odborným on-line systémom – Daňové centrum a Mzdové centrum, kde získavali aktuálne informácie 

z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky. 

2. online celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník sa konalo 22. apríla 2022. Naša žiačka štvrtého 

ročníka (Nina Šujanová zo IV.B) vypracovala súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači 

v účtovnom softvéri OMEGA. Súťažné zadania boli pripravované Slovenskou komorou certifikovaných 

účtovníkov Bratislava a spoločnosťou Kros Žilina. Nine sa darilo, patrí medzi 10 najlepších účtovníkov 

z radu žiakov na Slovensku. Ninka sa umiestnila na krásnom 6. mieste, spomedzi tridsiatich najlepších 

riešiteľov olympiády na Slovensku. Získala finančnú odmenu spolu s diplomom od organizátora súťaže 

firmy KROS a.s. Pevne veríme, že v budúcnosti budú jej kroky v pracovnom či študentskom živote 

smerovať práve k účtovníckej, či daňovej problematike. Študenti, ktorí súťažili v 2. kole olympiády, 

budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity alebo Ekonomickú univerzitu 

v Bratislave bez prijímacích pohovorov. 

V máji 2022 10 žiaci IV. A a IV. B získali certifikát od firmy KROS. Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ 

úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti 

v programe OMEGA, OLYMP a Alfa Plus. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. 

Certifikát získajú iba tí žiaci, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky a z predmetu SUI a EKC známku 

1 (výborný) alebo 2 (chválitebný), prípadne reprezentovali školu na krajskej a celoslovenskej súťaži 

Mladý účtovník. 

 

Celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači 

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, ktoré každoročne sprevádza 

rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám 

a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, kde je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. V aktuálnom 

mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií sú počítače a práca s nimi 

nevyhnutnosťou ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu. Stredoškoláci z celého Slovenska 

postúpili z krajských kôl na 56. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 22.-24. marca 2022 na 

Strednej odbornej škole dopravnej, Martin – Priekopa. Súťažiaci súperili v „písaní na počítači“, kde sa 

hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť 

i precíznosť v písaní a v poslednej úlohe „wordprocessing“, ktorý žiakov preveril v profesionálnom 

spracovaní textu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj, z ktorého 

postúpilo 14 žiakov. V disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 14 žiakov. Limit stanovený na postup do 

celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 

súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov. V druhej 

súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ súťažilo 11 žiakov, 10 súťažiacich vykonalo viac ako 60 

korektúr, jedna práca bola vyradená pre nesplnenie stanoveného počtu vykonaných korektúr. 

V súťažnej disciplíne „Wordprocessing“ do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo 

zadanie pripravené na 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený čas na 

spracovanie zadania bol 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Absolútnou víťazkou 

a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Nikola Kmeťová z našej OA. Žiaci OA Prievidza dokázali opäť 

získať viaceré kvalitné umiestnenia vo všetkých troch kategóriách. 
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1. disciplína - písanie na počítači: 

Pavol Svítok 6. miesto a Lukáš Blaho 7. miesto 

 

2. disciplína - úprava textu na počítači: 

Sabina Chvojková 4. miesto, Lukáš Blaho 8. miesto 

 

3. disciplína - profesionálne spracovanie textu - wordprocessing: 

Nikola Kmeťová 1. miesto 

Pavol Svítok 2. miesto 

Rebeka Želiezková 3. miesto 

Monika Kocúrová 4. miesto 

Dominika Vaňová 5. miesto 

Marek Kurinec 6. miesto  

 

Štvrté miesto na celoštátnej prehliadke SOČ 

Tento rok sa celoštátna prehliadka SOČ po prvýkrát konala v dňoch 27. až 29. apríla na pôde Strednej 

odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove. Arnold Patrik Grolmus, 

(III.A) so súťažnou prácou „Aj tak budem požiarnikom! (hasičom)“, získal v celoštátnom kole 4. miesto 

(odbor 01 Problematika voľného času, školiteľ súťažnej práce: Pekárová Katarína, Ing). V krajskom kole 

SOČ mala naša škola tri práce, pričom Arnold Patrik Grolmus získal v odbore 01 Problematika voľného 

času prvé miesto a ďalšie dve práce našich žiakov sa umiestnili v KK na ôsmom mieste. 

 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) 

27. januára 2022 bola Obchodná akadémia v Prievidzi Republikovou úniou zamestnávateľov vyzvaná 

na podanie žiadosti o COVP. Našu žiadosť s prílohami sme predložili do konca marca 2022. Veríme, že 

žiadosť bude kladne posúdená odbornou komisiou RÚZ. Udelenie oprávnenia používať popri svojom 

názve aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy v sektore pre sektor ekonomika, 

financie, administratíva bude znamenať nové možnosti, prínos pre školu, ale aj záväzok na ďalšie 

zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy v našej škole pre prospech spoločnosti, trhu práce, kraj, 

región. Sme presvedčení, že takto môžeme, v synergii a spoločným úsilím, čeliť výzve – premeniť hornú 

Nitru na atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým 

životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska 

a Európskej únie. Naším garantom je Slovenská banková asociácia. Vo februári 2022 nám Ministerstvo 

školstva schválilo akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Účtovník 

(http://isdv.iedu.sk/SearchForm.aspx?district=3) s tromi modulmi. 

 

Osvedčenie SOPK 

Absolventky odboru obchodná akadémia Michaela Sládková (IV. A) a Natália Kohútová (IV. B) splnili 

veľmi prísne kritériá SOPK a k maturitnému vysvedčeniu získali Osvedčenie SOPK, ktoré im odovzdal 

zástupca SOPK, pán Ing. Jaroslav Šmíd, PhD. 
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Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšie údaje. Tento inštitút už viac ako 

desať rokov spracúva rôzne dostupné údaje o školách a publikuje rebríčky najlepších škôl podľa druhov 

škôl a podľa krajov. 

Obchodná akadémia v Prievidzi je podľa INEKO opäť najlepšou strednou odbornou školou v širšom 

regióne, z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V porovnaní s ostatným SOŠ 

v regióne sme najlepší, s výrazným rozdielom aspoň 0,5 bodu.  

Pozíciu najlepšej strednej školy v hodnotení INEKO si vysoko ceníme. Snažíme sa stále zlepšovať, o čom 

svedčí aj grafické znázornenie vývoja indexu našej školy za celú históriu hodnotenia INEKO.  

Najnovšie hodnotenia INEKO (január 2021) nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť na svoju 

školu, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov.  

 

Duálne vzdelávanie 

Obchodná akadémia v Prievidzi sa zapojila prvým ročníkom od školského roka 2019/2020 do 

systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Praktické 

vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu odborná prax v dielni školy a u vybraných 

prestížnych zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú osvedčenie Republikovej únie 

zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického vyučovania a uzavrú so školou zmluvu 

o duálnom vzdelávaní. 

Systém duálneho vzdelávania prináša úzke prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe, je 

jedinečnou príležitosťou rozvoja, zvýšenia kvality vzdelávania. Poskytuje výhody pre všetkých 

zúčastnených – pre spoločnosť, pre firmy, pre školu i pre rodičov a žiakov našej školy.  

Duálne zmluvy máme v súčasnosti uzatvorené s Mesto Prievidza, Obec Cigeľ, DELCO, s.r.o a TAXAT, 

s.r.o. Pre poskytovanie duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie 

firmy prievidzského regiónu: PKF Slovensko s.r.o., Adler Slovensko s.r.o., MIP, s.r.o, TREBAXX s.r.o. 

a Karton,sk s.r.o,, HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s.r.o, Obecný úrad Chrenovec Brusno, 

Kolten spol. s.r.o., Scheuch s.r.o., Partners GROUP SK a znacenie.sk. 

Pripravujeme ďalšie zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami a orgánmi verejnej správy a samosprávy 

prievidzského regiónu, úpravy školského vzdelávacieho programu, resp. nový školský vzdelávací 

program pre systém duálneho vzdelávania, komunikujeme so zriaďovateľom, s Dualpointom 

v Trenčíne, s RUZ, s malými a strednými podnikmi, budeme kontaktovať rodičov a žiakov kvôli 

uzatváraniu učebných zmlúv o duálnom vzdelávaní, spolupracujeme so základnými školami, inými 

školami s duálnym vzdelávaním... 

 

V celoslovenských súťažiach sme najlepšia stredná škola v TSK 

Krajské centrum voľného času v Trenčíne každoročne vyhodnocuje výsledky všetkých stredných škôl 

Trenčianskeho kraja v celoslovenských kolách najdôležitejších súťaží - olympiád, SOČ a ostatných. Za 

prvé miesto na Slovensku sa udeľovalo 8 bodov, za druhé 7, atď. Celkový súčet bodov určuje poradie 

najúspešnejších škôl.  

Sme mimoriadne hrdí na našu školu a blahoželáme i ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom OA 

Prievidza, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne výsledky v celoslovenskom meradle. Naša škola je 

najúspešnejšou strednou školou v Trenčianskom kraji. Vynikli sme najmä v spracovaní informácií na 

počítači, ale aj v Stredoškolskej odbornej činnosti. 

http://dualnysystem.sk/
https://ruzsr.sk/system-dualneho-vzdelavania
https://ruzsr.sk/system-dualneho-vzdelavania
http://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/dualne-vzdelavanie/
http://dualnysystem.sk/newsletter-dual-03-2019/
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V celoslovenskom meradle sme v pridelených financiách za mimoriadne výsledky na celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach na 12. mieste ako najlepšia obchodná akadémia na Slovensku. 

 

Participatívny rozpočet 

Participatívny rozpočet – Zámerom TSK je touto výzvou podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí - 

žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha meniť 

školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení 

rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. 

 

Príhovor riaditeľa na konci školského roka 

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, 
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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.  
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Správu za školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému 

orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie 

zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu 

školskej samosprávy k predkladanej správe. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste 

a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra. 

Správu vypracovali: Mgr. Ivan Kadlečík, Ing. Alžbeta Balková a Ing. Viera Hofierková Dekanová 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 10. októbra 2022 

Správa prerokovaná v rade školy dňa 12. októbra 2022 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza schváliť Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022. 

 

 

 

Prievidza 14. októbra 2022 

 

 

 

 

 Mgr. Ivan Kadlečík 
 riaditeľ 


