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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 všeobecnovzdelávacie 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. Predseda RŠ 

Renata Úradníčková, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov (podpredseda) 

Amália Antolová, Ing. Zástupca nepedagogických zamestnancov 

Milan Hlinka, Ing. Zástupca rodičov 

Martina Fantúrová, Mgr. Zástupca rodičov 

Peter Bošiak, Ing. Zástupca rodičov 

Marek Kurinec Zástupca žiakov školy 

Richard Takáč, Ing. Zástupca zriaďovateľa 

Mohamed Hemza, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

Eleonóra Porubcová, PaedDr. Zástupca zriaďovateľa 

Peter Oulehle, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

V júni 2021 (9. júna 2021) bolo ustanovujúce zasadnutie novej Rady školy na základe nových volieb. 

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 

Valika Mančíková, Bc. Zástupca rodičov 

Martina Fantúrová, 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 

http://www.oaprievidza.sk/
mailto:info@oapd.tsk.sk
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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 

 

 

Informácie o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

Rada školy sa v školskom roku 2020/2021 stretla celkovo päť krát (12. a 23. október 2020, 

24. február 2021, 9. jún 2021 – ustanovujúce zasadnutie, 14. jún 2021). Z dôvodu pandémie COVID 19 

sa tri 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 2019/2020. 

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. 

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 

Mgr. Erika Kontrová (do 
novembra 2020, 
dlhodobá PN) 
RNDr. Eva Kadlečíková 
(od novembra 2020) 

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 

mailto:info@tsk.sk
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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 

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

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

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

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

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

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: 275 

Počet tried: 10 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 28 1 

I. B 32 0 

I. P 16 1 

II. A 28 3 

II. B 27 3 

II. P 22 1 

III. A 32 2 

III. B 29 1 

IV. A 28 0 

IV. B 33 1 

Spolu 275 13 

ŠVVP celkom 13 žiakov, z toho odborné štvorročné štúdium 11, pomaturitné 2 

Počet žiakov školy sa medziročne znížil o 6 žiakov, teda približne o dve percentá. Dlhoročný pokles 

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

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

zaznamenávame každoročné 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 4 152 144 60 

 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Odbor: obchodná akadémia, stav žiakov k 30. 06. 2021 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet tried 2 2 2 2 

Počet žiakov 60 55 61 61 

Prospeli spolu 59 48 58 61 

v tom s vyznamenaním 16 9 9 13 

 veľmi dobre 28 19 15 13 

 ostatní 15 20 34 35 

Neprospeli  1 7 3 0 

v tom z 1 predmetu 0 4 2 0 

 z 2 predmetov 1 1 1 0 

 z 3 a viac 0 2 0 0 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 

Odbor: hospodárska informatika, stav žiakov k 30. 06. 2021 

Ročník 1. 2. 

Počet tried 1 1 

Počet žiakov 16 22 

Prospeli spolu 13 4 

v tom s vyznamenaním 1 0 

 veľmi dobre 4 2 

 ostatní 8 2 

Neprospeli  3 18 

v tom z 1 predmetu 0 7 

 z 2 predmetov 2 3 

 z 3 a viac 1 8 

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 10 žiakov. Niektorí sa zamestnali v odbore, iní pracujú na 

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

prihlášky 34 žiakov, viacerí z nich minimálne na 2 vysoké školy. Záujem žiakov sa najviac upriamil na 

vysoké školy ekonomického charakteru, na štúdium jazykov a pedagogiky, 3 žiaci na Vojenskej 

akadémii v L. Mikuláši. Viacerí žiaci prejavili záujem o štúdium v zahraničí (ČR). 



Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021  Strana 6 z 22 

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 % (Graf 1).  

 
Graf 1: Nezamestnanosť absolventov (zdroj: ineko.sk) 

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. (zdroj: ineko.sk, upsvar.sk) 

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 % (Graf 2). Priemer 

za stredné odborné školy je pritom len 30,76 %.  

 
Graf 2: Úspešnosť prijímania na VŠ (zdroj: ineko.sk) 

Podiel prijatých žiakov zo všetkých našich prihlásených žiakov na vysokú školu medziročne vzrástol 

(o viac ako 8 percentuálnych bodov) a to je 95,74 %. Na porovnanie, priemer za stredné odborné školy 

je 89,31 %. (zdroj: ineko.sk, upsvar.sk). 
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Spomedzi absolventov tohto ročníka po prvýkrát v dlhej histórii si ani jeden nedal 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 

Na zastupovanie sme prijali PaedDr. Vondráčkovú Ivanišovú, odišla Mgr. Jakubisová do dôchodku. Žiaľ, 

učiteľka ekonomických odborných predmetov Ing. Gajdošíková náhle umrela 08. 07. 2021. Na začiatku 

školského roka nastúpili noví zamestnanci p. Čičmancová, Mgr. Švec. Koncom školského roka sme 

uzavreli pracovné zmluvy s novými dvomi učiteľkami, Mgr. Bércešovou a Ing. Kajanovou, PhD. 

 

 

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  

Zástupkyne absolvovali základný modul 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. 
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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  1., 2., 3. miesto 4. miesto 

iBobor 44   účasť 

Spracovanie informácií na PC 
Písanie na počítači 

2  1. miesto 3. miesto 

Spracovanie informácií na PC 
Korektúra textu 

3  1. a 3. miesto 1. a 2. miesto 

Spracovanie informácií na PC 
Wordprocessing 

7  1. až 7. miesto 1. až 5. miesto 

SOČ  6  1. miesto 2. miesto 

Olympiáda ľudských práv 1  8. miesto  

Testovanie ECDL 15    

Ekonomická olympiáda 2  3. miesto  

Olympiáda z NEJ 1 1. miesto  3. miesto 

Olympiáda z AJ  3. – 4. miesto   

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

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

konkrétneho školského roka. 

Rok 2020/2021 bol mimoriadne náročný, predovšetkým sme museli odolávať druhej vlne pandémie 

Covid19. Neustále sa menili podmienky, prechádzali sme náročnými etapami, obzvlášť ťažké boli prvé 

4 mesiace roka 2021, kedy pandémia udrela naplno. Takmer každý týždeň sme museli vydávať 

a rešpektovať nové pravidlá a obmedzenia. Väčšinu roka sme boli na dištančnom vzdelávaní. Každý 

člen školskej komunity musel mať trpezlivosť, disciplínu a dobrú vôľu prekonávať prekážky, adaptovať 

sa a pritom zvládať aj početné PN-ky, zdravotné komplikácie a osobné, rodinné, školské ťažkosti. 

Mnohé veci sa nám spoločne podarili. Zriadili sme školské mobilné odberné miesto, rozšírili spoluprácu 

so zamestnávateľmi v duáli, stali sme sa členmi SOPK, uspeli v detailnej finančnej kontrole z TSK, zvolili 

sme a ustanovili novú Radu školy, získali certifikáty CODiv, IT Fitness, INEKO, ECDL, KROS, PP, APE. 

Pracovali sme v projektoch Duálne vzdelávanie, UNESCO, IT akadémia, EPAS, Euroscola, Magna via, PP, 

JASR, zapojili sa do projektov Modernejšia školy, Enviroprojekt, edIT1 a iné. 

Zlepšili sme podmienky vzdelávania, namaľovali strechy hlavnej budovy a telocvične, opravili 

výmenníkovú stanicu, odstránili stopy po vandalskom čine na fasáde, odčlenili pozemky mimo areálu 

školy pre mesto Prievidza, zaobstarali tulivaky, viac ako 25 počítačov, tabule, televízory a iné. Vynovili 

sme vestibul, osadili skrinky s pohármi za úspechy v súťažiach. 

Dosiahli sme dve prvé miesta v SR, dve druhé a dve tretie v súťaži Spracovanie informácii na počítači, 

tretie miesto v olympiáde z nemeckého jazyka v celoštátnom kole. V SOČ-ke sme mali dve prvé miesta 
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v krajskom kole a jedno druhé miesto v celoslovenkom kole. Uspeli sme aj v Mladom účtovníkovi, 

Ekonomickej olympiáde, Mladom Európanovi... 

OA Prievidza v januári 2021 začala prevádzkovať vlastné mobilné odberové miesto (MOM) pre 

testovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov. Škola pomáhala Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju, okresu a mestu Prievidza v skríningovom testovaní antigénovými testami. 

Testovanie prebiehalo do 3. mája 2021.  

OA Prievidza pomohla nábytkom aj pri zabezpečovaní veľkoplošného vakcinačného centra na Zimnom 

štadióne v Prievidzi. Priestory, služby a personál školy sme poskytli pri opakovanom celoplošnom 

testovaní obyvateľov mesta. 

V júni 2021 na pôde župného úradu získala ocenenie za svoju prácu od Trenčianskeho samosprávneho 

kraja naša žiačka Lenka Roháčová zo IV. B (za získanie dvoch prvých miest v celoslovenskom kole súťaže 

SIP) a traja pedagogickí zamestnanci (za pomoc pri znovuotvorení školských brán pri návrate žiakov do 

škôl pomohli vytvorením vlastnej MOM-ky s organizáciou testovania študentov). 

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

jazyková, finančná, umelecká... Zapojila sa celá škola – prezenčne v škole. Formou projektového 

vyučovania sa celá škola zapojila do projektu Solárne dni 2020, pridané aktivity: kvíz, súťaž v tvorbe 

plagátov (26 ks), podpora ekoprojektov, nadviazanie spolupráce s prievidzskými včelármi. V novembri 

sme si pripomenuli Medzinárodný deň tolerancie a Medzinárodný deň študentov – oslava demokracie, 

zážitkové vyučovanie, online imatrikulácie, Nežná zmena spolu s Post Bellum. 

Prehľad vybraných aktivít počas kalendárnych mesiacov: 

október 2020 

- beseda s europoslankyňou p. Miriam Lexmann - EU InfoPoint – e, beseda s témami pozitív aj 

negatív sociálnych sietí, šírenia hoaxov a potreby kritického prijímania rôznych informácií, 

straty úcty k autoritám a vedeckým poznatkom v čase covidu, náročnosti riešenia problematiky 

nelegálnej migrácie do Európy a pomoci utečencom či princípu subsidiarity; 

- online diskusia s Romanou Elischerovou - maľuje personalizované rifľové bundy, vyrába 

cestovateľské mapy a vo svojich blogoch sa venuje ekologickým témam; 

- online diskusia s Michalom Wiezikom - o uhlíkovej neutralite, uhlíkovom cle, odvážnych, no 

možných riešeniach revitalizácie hornej Nitry v oblasti energetiky; 

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

Zemi a podporuje rôzne formy využívania solárnej energie; 

november 2020 

- online beseda s europoslancom Róbertom Hajšelom - o postavení EÚ vo svete 

a o prebiehajúcich voľbách v USA; 

- Európsky týždeň odborných zručností 2020 - po registrácii niekoľkých zaujímavých a aj 

úspešných a prospešných školských aktivít sa naša škola stala oficiálnym partnerom 

EVSW2020, jedným z 32 na Slovensku; 

- Účasť na Euroscola online (Štrasburg), téma A Young  European Green Deal 

- Prezentácia neziskovej organizácie SEEDS; 

- Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž vzhľadom 

na súčasnú epidemiologickú situáciu prebehla dištančne, žiaci sa pripojili cez webex; 

- iBobor - 44 žiakov našej školy sa zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Žiaci 

súťažili v domácom prostredí v dvoch kategóriách: Junior (25 žiakov) a Senior (19 žiakov); 
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- Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo, v tomto školskom roku súťaž prebehla dištančnou 

formou; 

december 2020 

- Olympiáda vo francúzskom jazyku – školské kolo, online; 

- Školské kolo Spracovanie informácií na počítači; 

- Certifikát CODiV - poskytovanie kvalitnej online dištančnej výučby; 

- Deň ľudských práv – občianska výchova v 3. ročníku;  

- Darujme vzdelanie každému dieťaťu – UNICEF – spojený s online Dňom športu, a oslavou 

vianočných ľudových tradícií; 

- Deň športu 2020 – videorozhovor s olympijským víťazom M. Mečířom, videopozdravy pre 

žiakov OA Prievidza od známych športovcov, absolventov a priateľov našej školy; 

- Hodnotenie škôl INEKO – naša škola získala veľmi dobré hodnotenie, celkové bodovanie 6,6. 

Lepšie sme v celej histórii hodnotenia INEKO ešte nemali. Podľa INEKO sme najlepšou strednou 

odbornou školou v regióne hornej Nitry; 

január 2021 

- Projekt Európskej komisie SELFIE - o digitálnych schopnostiach školy. Projekt je iniciatívou 

Európskej komisie a financuje sa z programu Erasmus; 

- Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku – umiestnenie na prvom mieste; 

február 2021 

- Medzinárodný deň materinského jazyka: realizácia na hodinách slovenského jazyka 

v 4. ročníku, prehlbovanie otvorenosti voči kultúrnej rôznorodosti formou diskusie, hraním 

rolí; 

- Dni otvorenej komunikácie; 

- Krajské kolo Spracovanie informácií na počítači – v kategórii písanie na počítači sme obsadili 

prvé miesto. V kategórii úprava textu na počítači – UTX sme obsadili dve prvé miesta a jedno 

tretie miesto. V kategórii profesionálne spracovanie textu – wordprocessing sme obsadili 1. až 

7. miesto. 

marec 2021 

- Mladý podnikateľ 2021 - Projekt realizovaný v rámci voliteľného predmetu marketing; 

- Celoslovenské kolo Spracovanie informácií na počítači - v kategórii písanie na počítači sme 

obsadili tretie miesto. V kategórii úprava textu na počítači sme obsadili prvé a druhé miesto. 

V kategórii profesionálne spracovanie textu – wordprocessing sme obsadili 1. až 5. miesto; 

- Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku – obsadili sme 3. miesto; 

- Školské kolo SOČ; 

- Testy a získanie certifikátu ECDL – 5 študentov a 2 učiteľky 

- Regionálne online kolo olympiády Mladý účtovník. Našu Obchodnú akadémiu reprezentovali 

Daniela Ostrolucká zo IV. A a Lukáš Lipiansky a Patrik Krško zo IV. B. Obsadili prvé tri miesta 

a zúčastnia sa celoslovenského kola; 

- Krajské kolo SOČ – školu reprezentovali tri práce, obsadili sme 1. miesto v TSK; 

apríl 2021 

- Celoštátne kolo SOČ - získali sme druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže Stredoškolskej 

odbornej činnosti; 
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- nebezpečenstvo diskriminácie, xenofóbie – PRÍBEHY ŽIDOVSKÝCH ŽIEN (v holokauste) 

v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, 2. ročník; 

- SLOBODA A DEMOKRACIA - interaktívna prezentácia o význame ľudských práv a slobôd, 

spolupráca s neziskovou organizáciou SEEDS, 3. ročník; 

- VEDIEŤ VIAC O NAŠEJ PLANÉTE – interaktívna prezentácia na tému klimatických zmien, 

environmentálna výchova, spolupráca s neziskovou organizáciou SEEDS, 3. ročník; 

- DEŇ ZEME – celá škola, výzva na zapojenie sa do EkoKvízu; 

- Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník. Naši žiaci štvrtého ročníka Daniela Ostrolucká 

zo IV. A, Patrik Krško a Lukáš Lipiansky zo IV. B vypracovali súvislý príklad za jedno účtovné 

obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Danka skončila na krásnom 4. mieste, Patrik 

na 6. a Lukáš na 7. mieste na Slovensku; 

- EkoKvíz – nepravidelne sa zapojilo 60 žiakov a asi 5 vyučujúci; 

máj 2021 

- Deň Európy - prezentácie vylosovaných európskych štátov v online priestore; 

- Testy a získanie certifikátu ECDL – 5 študentov 

jún 2021 

- Svetový deň životného prostredia: diskusia, tvorivé dielne – 20 príspevkov rôzneho druhu 

(výtvarný, literárne, video, grafika – plagáty), 1. – 3. ročník; 

- prezentácia a následná diskusia k vzdelávacím videám UNICEF – Chcem pomáhať v 1. – 3. 

ročníku v rámci hodín SJL a OBN, témy: Stop násiliu, OSN a humanitárna pomoc; 

- konferencia MAGNA VIA 2021 – spoločná konferencia MAGNA VIA a OA Prievidza, úcta 

k histórii, ku kultúrnemu dedičstvu predkov, význam kultúrnej rozmanitosti, výber žiakov 2. – 

3. ročníka; 

- Pocta drotárstvu - oslava na počesť zápisu drotárstva a jeho tradícií na reprezentatívny Zoznam 

nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. 

 

 

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

V školskom roku 2020/2021 sme opäť napĺňali ciele školy aj bohatou a úspešnou projektovou 

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

Národné projekty: 

 Členstvo v sieti UNESCO Associated Schools Network (ASPnet): 

- Solárne dni 2020 – celá škola, projektové vyučovanie formou online konferencie, pridané 

aktivity: kvíz, súťaž v tvorbe plagátov, 

- nebezpečenstvo diskriminácie, xenofóbie – PRÍBEHY ŽIDOVSKÝCH ŽIEN (v holokauste) 

v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, 2. ročník, 

- SLOBODA A DEMOKRACIA - interaktívna prezentácia o význame ľudských práv a slobôd, 

spolupráca s neziskovou organizáciou SEEDS, 3. ročník, 

- DEŇ ZEME – celá škola, výzva na zapojenie sa do EkoKvízu, 

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

rovnosť príležitostí, 

- OKULIARE PRE AFRIKU – pokračovanie zberu okuliarov pre Afriku, humanitárne ciele, 
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- Nežná krása – realizácia tvorivej dielne, oslava drotárstva a jeho zápisu do Zoznamu UNESCO 

(2019), 

- projekty žiakov 1. ročníka v rámci odborného predmetu Projekty – 6 projektov zameraných na 

klimatické zmeny, separovanie odpadu, ochrany prírody, 1 projekt venovaný drotárstvu, 

1 projekt – Zoznam pamiatok kultúrneho dedičstva UNESCO, 

- konferencia MAGNA VIA 2021 – spoločná konferencia MAGNA VIA a OA Prievidza, úcta 

k histórii, ku kultúrnemu dedičstvu predkov, význam kultúrnej rozmanitosti, výber žiakov 2. – 

3. ročníka. 

 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; dvaja učitelia získali inovačným štúdiom kvalifikáciu na 

školského digitálneho koordinátora; 

 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; 

 EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu) – našu školu vyhodnotili ako najlepšiu EPAS 

školu tohto roka. Sme na prvom mieste spolu so strednou školou v Námestove. Získali sme 

prestížny titul Ambasádorská škola a ďalšie ceny, naša škola patrí medzi prvých 15 stredných škôl 

na Slovensku, ktoré získali tento titul; 

 Systém duálneho vzdelávania – v tomto roku sme podpísali duálne zmluvy s prievidzskými firmami 

a verejnou správou v meste Prievidza; 

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

dochádzky do školy v systéme Edupage a v školskej jedálni; 

 Stali sme sa členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie SOŠ; 

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

 Rozvojové projekty, podpora vzdelávania; 

 Podnikanie v cestovnom ruchu – orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje ich 

k zapájaniu sa do diania vo svojom okolí, zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie 

potrieb regiónov a zákazníkov, učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku;  

 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;  

 Účasť školy v projektoch Naučteviac.sk – vzdelávací portál pre moderných učiteľov, Planéta 

vedomostí – vzdelávací portál pre školy, EduLAB, zborovna.sk, eaktovka.sk, edupage.org. a ďalších; 

 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;  

 Podpora škôl – pomoc od spoločnosti KROS pri výučbe v ekonomickej oblasti, www.kros.sk; 
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 Projekt PP Poradca pre školy – zameraný na prepájanie teórie a praxe a skvalitnenie výučby 

a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce;  

 Memorandum o spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS; 

 Filantropia: Biela ceruzka, Modrý gombík, Vianočný bazár, 2 percentá..., Škola namiesto ulice – 

zbierka na podporu zdravia a vzdelania afganských detí; 

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

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

 

 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

 

V školskom roku 2020/2021 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. Pravidelne mávame tematické inšpekcie na maturitné skúšky, 

ale tento rok opäť bola maturita vypočítaná zo známok a tematické inšpekcie neboli. 

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. 

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. Nezávislé hodnotenie inštitútu INEKO v aktuálnom školskom 

roku vzrástlo zo 6,1 na 6,6 a je najlepšie za posledné roky a najlepšie medzi strednými odbornými 

školami na celom území okresu Prievidza a hornej Nitry. 

 

 

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, 

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 
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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.  

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

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. 

 

 

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. 

Strategické ciele: 

1. Systematicky zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na škole (RIADENIE), 

2. orientovať proces výchovy a vzdelávania na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (PROCES), 

3. budovať prostredie zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie a výchovu žiakov (PODMIENKY). 

Plnenie indikátorov a dosahovanie cieľov počas šk. roka 2020/2021 
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Cieľ 1: 

- Realizujeme PDCA, adapt. na novú legisl., GDPR, BOZP, aj počas silnej pandémie COVID-19 

- Pridali sme do zriaď. listiny poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zriadili sme MOM, získali 

príspevok na špecifiká, nakúpili germicídne lampy, teplomery, dezinfekciu, stojany 

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

- Získali sme nenormatívne príspevky na UNESCO školu, príspevok na špecifiká: MOM 

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

- Mali sme dobrý finančný výsledok rozpočtového roka 2020, odmeny, nákupy na konci 2020 

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

- Mali sme na prijímacích skúškach až 152 prihlášok, prijali 60 žiakov a nerobili sme druhé kolo 

- Všetci štvrtáci zmaturovali, známky získali administratívnym výpočtom podľa rozh. ministra 

- Certifikácia školy CODiV na komensky.sk, všetci pedagog. zamestnanci urobili IT Fitness test 

- Úspešná finančná kontrola HK TSK 

- Získali sme tabuľku Magna Via a stali sa partnermi MV 

- Zvolili sme a ustanovili novú Radu školy 

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

Cieľ 2: 

- Rozšírili sme systém duálneho vzdelávania, noví zamestnávatelia, 12 žiakov v 1. a 2. ročníku; 

- Získali sme titul Škola priateľská k deťom 2020/2021 UNICEF 

- 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 

- Takmer počas celého roka sme realizovali dištančné vzdelávanie cez edupage, webex, web... 

- Sme najlepšou školou na Slovensku v rámci 4. ročníka EPAS, urobili sme mnoho aktivít 

s európskym rozmerom – Deň Európy, besedy, súťaže 

- V SIP sme získali 2 prvé, 2 druhé a 2 tretie miesta v SR, 3. miesto v olympiáde NEJ v SR – 

mimoriadne výsledky žiakov, v SOČ druhé miesto v SR, aj Mladý účtovník prvé umiestnenia 

- Zapojili sme sa do projektu Vzájomné hodnotenie kvality Peer review, Modernejšie školy, 

Enviroprojekt, SOČ, aplikovaná ekonómia, KROS, Fin. akadémia, ITICX a ISIC, PP a i. 

- Mimošk. činnosť, olympiády, súťaže, inovatívne účelové cvičenia, dištančný KOŽaZ 

- Úpravy školského vzdel. programu, inovácia osnov, bádateľské a inovat., konštr. metódy 

- Starostlivosť o znevýh. a talentovaných žiakov, vých. a kar. porad., zbierky, dobroč., darc. krvi 

- Jedna naša žiačka a traja pedagogickí zamestnanci získali krajské ocenenie od TSK 

Cieľ 3: 

- Odovzdali sme Rekonštrukciu strešného plášťa budov OA, realizovali sme Opravu 

výmenníkovej stanice, vymenili sme nevyužívané pozemky 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 

- 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 

- 10 tulivakov na chodbách, tabule vo vestibule, zástava OA, vitríny s pohármi na chodbe 

- Hodnotenie INEKO zlepšenie zo 6,1 na 6,6: najlepšia SOŠ v regióne 
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- Prijali sme na zastupovanie p. Vondráčkovú Ivanišovú, odišla p. Jakubisová do dôchodku, žiaľ 

p. Gajdošíková umrela. Nastúpila p. Čičmancová, p. Švec. Koncom školského roka sme uzavreli 

pracovné zmluvy s novými dvomi učiteľkami, p. Bércešovou a p. Kajanovou. 

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

nedostatky: 

- Dve percentá pre RZ boli zmarené, kvôli chybe v notárskej registrácii 

- Žiačka tretieho ročníka a niektorí ďalší zanechali štúdium, nepostúpili do vyššieho ročníka ani 

neopakujú ročník, alebo prestúpili na inú školu - ukončili svoju vzdelávaciu cestu 

- Sociálny program - nekonala sa oslava Dňa učiteľov, ani na konci roka, stretnutia s bývalými 

zamestnancami, ani stužkové slávnosti, pre vypätú pandemickú situáciu 

- Duál so zamestnávateľom Mesto Prievidza, II. A – jedna žiačka vystúpila a druhá nepostúpila 

do vyššieho ročníka, zrušené učebné zmluvy 

- Málo prihlášok na pomaturitné štúdium, do konca júla sme nezískali dostatok prihlášok na 

otvorenie triedy prvého ročníka 6292 N hospodárska informatika 

 

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). Viaceré súťaže konali jednotlivá kolá 

dištančne a naši žiaci boli v nich veľmi úspešní. Výstupom starostlivosti o talentovaných žiakov boli 

celoslovenské víťazstvá alebo umiestnenia na pódiách v SIP, EPAS, Mladý účtovník, SOČ, Olympiáda 

v nemeckom jazyku a i. 

Meno vyučujúceho Názov krúžku 

Ing. Dagmar Karaková 

Praktické účtovníctvo OMEGA (krúžok zameraný na riešenie 
konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov 
v softvéri OMEGA od firmy Kros a. s., príprava žiakov na súťaž 
Mladý účtovník) 

Ing. Renata Úradníčková Posilňovňa (rozvoj fyzickej zdatnosti žiakov) 

Ing. Viera Hofierková Dekanová 

Digitálna gramotnosť (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 Gajdošíková 
Cvičenie s účtovníctvom (krúžok zameraný na riešenie 
konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov 
a príprava žiakov na súťaž Mladý účtovník) 



Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 

 

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

Mgr. Zuzana Olejárová 
Nemecký jazyk (rozvoj komunikačných zručností v nemeckom 
jazyku, konverzácia, prehlbovanie slovnej zásoby) 

Mgr. Marianna Oravcová 
Španielsky jazyk (krúžok pre začiatočníkov, základy 
španielčiny) 

Mgr. Michal Švec 

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) 

 

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

 

Dištančné vzdelávanie 2020/2021 

Prechod na dištančné vzdelávanie (DV) bol neporovnateľný so situáciou v predchádzajúcom školskom 

roku 2019/2020. Škola okamžite prešla na online rozvrhy (platný rozvrh pre tento šk. rok) a vyučovanie 

pomocou informačných technológii začalo ihneď. Vyučujúci a žiaci využívali jednotnú dohodnutú 

školskú platformu – EduPage, Cisco Webex, ZOOM. Dĺžka vyučovacej online hodiny počas dištančného 

vyučovania bolo odporučená na 20 minút a max. 45 minút – vyučujúci určoval vhodnú dĺžku v závislosti 

od obsahu a formy vyučovania (súčasťou vyučovacej hodiny mohlo byť napr. krátke video, výklad 

učiteľa v písomnej podobe alebo formou videokonferencie, niekoľkominútová fáza samostatnej práce 

žiakov s následnou diskusiou prostredníctvom videokonferencie alebo chatu, atď.). Vyučujúci bol 

povinný oboznámiť žiakov pred každou aktivitou s kritériami hodnotenia, ako bude aktivita hodnotená 

(známkovaná/neznámkovaná, hodnotená slovne/bez hodnotenia). Okrem známky bol vyučujúci 

povinný žiakovi poskytnúť aj formatívne/slovné hodnotenie aktivity (v zmysle Metodického pokynu č. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl). Žiaci dostávali zadania pomocou EduPage, 

samostatné práce vypracovávali v rámci hodiny, prípadne po vyučovaní. Vypracované zadania 

a projekty odovzdávali cez EduPage alebo posielali na e-mail. Triedny učiteľ monitoroval stav 

dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, realizoval online triednické hodiny, komunikoval 

s ostatnými vyučujúcimi a zákonnými zástupcami žiakov. 

Z vyučovacích hodín vznikali pre žiakov prezentácie, učebné texty, projekty, pracovné listy, prípadne 

sa celé hodiny nahrávali ako videá, ktoré boli zdieľané pre žiakov cez google disk. Po návrate žiakov do 

školy sme so žiakmi opakovali prebrané učivo a upevňovali sme ho praktickými cvičeniami, využívali 

sme skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne nástroje, učebné pomôcky. Prvé dva týždne 

boli bez skúšania, hodnotenie žiakov sa realizovalo len slovne. Prvé dva až tri týždne sa podľa rezortu 

školstva nemali písať ani písomky a testy. Počas prvého a druhého adaptačného týždňa bol upravený 

školský rozvrh a zaradili sme doň priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie 

a spolupráci. Počas dištančného vzdelávania učitelia venovali zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Prechodom na dištančné vzdelávanie sa skomplikovalo praktické vyučovanie, v triedach sa realizovalo 

len dištančné teoretické vyučovanie (výnimka sa vzťahovala na triedy SDV, u ktorých bolo možné 
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naďalej pokračovať v realizácii praktického vyučovania podľa pandemickej situácie u konkrétneho 

zamestnávateľa). 

Učitelia považujú dištančnú výučbu a prípravu na ňu za psychicky a fyzicky veľmi náročnú, a taktiež 

poukázali na náročnosť a príliš veľké zaťaženie študentov, lebo trávili veľa času za PC. Učitelia sa 

stretávali v rámci dištančnej výučby s nízkou pozornosťou, aktivitou a stratou motivácie zo strany 

študentov. Žiaci mali tendenciu podvádzať, nevenovali učeniu najmä vo väčších skupinách pozornosť, 

robili iné činnosti nesúvisiace s vyučovaním. Mnohí učitelia aj žiaci dištančnú výučbu považujú iba za 

dočasné riešenie situácie a zastávajú názor, že v žiadnom prípade nemôže nahradiť prezenčnú výučbu 

a osobný kontakt, ktorý im v online prostredí veľmi chýbal. Prvá i druhá vlna nás naučila, že dištančné 

vzdelávanie sa nemôže porovnávať s prezenčným a nikdy ho nenahradí. 

Pozitíva DV: Za najväčšie pozitíva dištančného vzdelávania žiaci považujú možnosť vzdelávať sa z domu. 

Takmer rovnako pozitívne hodnotia nárast počtu elektronických učebných materiálov, videoprednášky 

učiteľov a zlepšenie elektronickej komunikácie s učiteľmi. Vyučujúci využívali širokú škálu nových 

technológií, učebných a didaktických pomôcok. Počas DV dochádzalo k sústavnému prijímaniu 

opatrení na zlepšenie kvality, k výmene skúseností medzi vyučujúcimi, ako aj ich vzdelávaniu. Kľúčom 

k dobrému dištančnému hodnoteniu vyučovania bolo okrem technického vybavenia, aj dobrý vzťah 

medzi žiakom a učiteľom a kvalitné, spravodlivé hodnotenie prispôsobené online vzdelávaniu. Ani 

dištančné vzdelávanie neodradilo našich žiakov od zapojenia sa do súťaží a olympiád, ktoré sa i napriek 

mnohým pandemickým obmedzeniam uskutočnili online. Žiaci dosiahli viaceré úspechy a školu 

reprezentovali výbornými výsledkami aj na celonárodnej úrovni. 

UNICEF 

Slovenská nadácia pre UNICEF vyhodnotila program ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2020/2021. 

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 2020/2021. 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 dňoch 14. až 16. apríla 2021 13 žiakov maturitného ročníka (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 2020/2021. 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 

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 online systémom – Daňové centrum a Mzdové centrum, kde získavali aktuálne informácie 

z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky. 

22. apríla 2021 sa konalo online celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník. Naši žiaci 

štvrtého ročníka (Daniela Ostrolucká zo IV. A, Patrik Krško a Lukáš Lipiansky zo IV. B) vypracovali súvislý 

príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Príklady boli pripravované 

Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov Bratislava a spoločnosťou Kros Žilina. Súťažiacim sa 

darilo, patria medzi 15 najlepších účtovníkov z radu žiakov na Slovensku. Danka skončila na krásnom 

https://www.unicef.sk/skoly/159-vyhodnotenie-programu-skola-priatelska-k-detom-2020-2021/
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4. mieste, Patrik na 6. a Lukáš na 7. mieste na Slovensku. Získali finančnú odmenu spolu s diplomom 

od organizátora súťaže firmy KROS a. s. Študenti, ktorí postúpili do celoslovenského kola olympiády, 

budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave 

bez prijímacích pohovorov.  

Celoslovenské kolo Spracovanie informácií na počítači 

V dňoch 23. 03. 2021 až 25. 03. 2021 sa na Strednej odbornej škole dopravná, Zelená 2, 036 01 Martin-

Priekopa konal 55. ročník celoslovenského kola súťaže Spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa 

v troch kategóriách: písanie na počítači, úprava textu na počítači - UTX, profesionálne spracovanie 

textu - wordprocessing. Naša zástupkyňa, Ing. Balková je predsedníčkou celoslovenskej komisie. 

V celoslovenskom kole súťaže Spracovanie informácií na počítači mala naša škola najväčšie zastúpenie 

spomedzi všetkých škôl SR. Postup cez školské a krajské kolo si vybojovali viacerí naši štvrtáci, tretiaci 

ba i druháci. Potešili sme sa tomu, veď už viac rokov tvrdo pracujeme na tom, aby sme v tejto oblasti 

odborného vzdelávania ako škola boli najlepší. No a naše dievčatá a chlapci z celoslovenského kola 

23. - 25. marca 2021 priniesli dve prvé miesta, dve druhé, dve tretie a ešte ďalšie umiestnenia. Súťažilo 

sa v online priestore, v troch kategóriách. Až šesť zo všetkých deviatich medailí patrí našim! 

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Lukáš Blaho III. A a Emma Slošiarová z II. A. 

Lukáš Blaho sa umiestnil na 3. mieste, s počtom čistých úderov 425,5. 

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás zastupovali Lenka Roháčová IV. B, Samuel Rybiansky 

IV. B, Sabína Chvojková III. B. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová zo IV. B s počtom bodov 

8 850 bodov a na druhom mieste sa umiestnila Sabína Chvojková z III. B s počtom bodov 8 300. 

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Roland Čiscoň IV. A, Patrik Belan 

IV. A, Lenka Roháčová IV. B, Denisa Richterová III. B, Viktória Tkáčiková III. A, Marek Kurinec II. A, Nikola 

Kmeťová II. A a Rebeka Želiezková II. A. Naši žiaci sa umiestnili na 1. až 5 mieste, 8., 10., 12. mieste. 

Lenka Roháčová, percento dosiahnutých bodov 94,00 %, Patrik Belan, percento dosiahnutých bodov 

93,15 %, Denisa Richterová, percento dosiahnutých bodov 91,01 %. 

IT akadémia 

Dňa 31. 03. 2021 sa ukončilo vzdelávanie, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych 

koordinátorov z 353 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do konca školského roku si školy 

s podporou IT Akadémie vytvoria Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 

2024. Pre tvorbu vízie a akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania je nevyhnutná sebareflexia 

škôl pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní. Štandardom v rámci EÚ v tomto smere je 

online nástroj SELFIE. Tento nástroj je implementovaný na všetkých školách, ktoré sa aktívne zúčastnili 

vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov. Po ukončení vzdelávania pokračujú podporné 

aktivity pre všetky zúčastnené školy cez Klub digitálnych koordinátorov – spoločný tím pre všetkých 

účastníkov vzdelávania, ktorí chcú využiť podporu IT Akadémie pri digitálnej transformácii vzdelávania 

na svojej škole. Táto podpora sa realizuje formou webinárov a konzultácií a je rozdelená do siedmich 

kanálov, ktoré reprezentujú oblasti a štruktúru znakov digitálnej školy. Do projektu IT akadémia, do 

vzdelávania digitálnych koordinátorov, dotazníka SELFIE a i. je zapojená aj naša škola. 

Druhé miesto na celoštátnej prehliadke SOČ 

Naše žiačky, Diana Švecová a Nina Šujanová z III. B získali druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže 

Stredoškolskej odbornej činnosti, presadili sa tak svojou vynikajúcou prácou medzi 14 najlepšími 

prácami v odbore Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia. Naša škola zásluhou šikovných žiakov 

https://siov.sk/sutaze/sip/
http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2021/01/Zoznam-s%CC%8Cko%CC%82l_celkovy_pocet_2021-01-22.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Startovacia-listina-CP-SOC-odbor-08.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Startovacia-listina-CP-SOC-odbor-08.pdf


Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 

 

a obetavých učiteľov tento rok vybojovala úžasných takmer desať medailových umiestnení 

v celoslovenských olympiádach a odborných súťažiach (SOČ, SIP, ONEJ). Navyše aj v prestížnej súťaži 

Mladý účtovník sme mali v prvej desiatke Slovenska až troch našich žiakov.  

Bronz z celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku 

Veronika Gajdošová zo IV. A triedy získala cenné tretie miesto v celoštátnom kole Olympiády 

v nemeckom jazyku. Súťažilo sa online, v pondelok 22. marca 2021, srdečne blahoželáme. 

Sme škola certifikovaná pre elektronické merania NUCEM 

Kľúčovým cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a 

stredných škôl do elektronického testovania. V školskom roku 2020/2021 sa nekonali certifikované 

merania a testovania, OA Prievidza je však aktívna a kompetentná, je zapojená do oboch hlavných 

aktivít projektu: Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy 

budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti a 

Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových 

kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl. 

Certifikát pre online dištančnú výučbu 

V súčasných podmienkach, pri dlhotrvajúcich zákazoch a obmedzeniach prezenčného vzdelávania je 

prvoradé, aby dištančné vzdelávanie pre žiakov každej školy bolo poskytované v čo najvyššej kvalite. 

Okrem priebežného sebahodnotenia zo strany vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov, 

je vhodné úroveň vyučovacieho procesu dať zmerať aj nejakou externou autoritou. 

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza nedávno prešla 

procesom certifikácie a úspešne splnila podmienky na vydanie certifikátu CODiV. Tiež učitelia školy 

splnili všetky úlohy a získali svoj personalizovaný certifikát. Spoločnosť KOMENSKY, s. r. o., na 

portáli www.zborovna.sk na základe množstva splnených úloh potvrdila schopnosť našej školy na 

poskytovanie kvalitnej online dištančnej výučby. 

Pozitívne motivovaní certifikáciou učiteľov a školy a ako reakciu na požiadavky rodičov, učiteľov 

a niektorých žiakov, tiež vzhľadom na blížiace sa maturity, aj na návrat do školy pre otestovaných 

žiakov najmä končiacich ročníkov, od januára 2021 odporúčame učiteľom OA Prievidza viesť online 

videokonferencie so žiakmi na vyučovacích hodinách tretieho a končiacich ročníkov počas celej 

vyučovacej hodiny.  

Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO 

Na stránke Portál základných a stredných škôl (ineko.sk) sú aktuálne údaje hodnotenia slovenských 

škôl a na ich základe sú aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. 

Aj napriek tomu, že počas roku 2020 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné 

merania – Testovanie 9 či písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov 

o výsledkoch žiakov, o údaje za Testovanie 5, nezamestnanosti absolventov stredných škôl, 

mimoriadne výsledky žiakov, výsledky školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov. 

Za šk. rok 2019/20 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. 

Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov 

v Testovaní 9 a v písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného 

hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ONJ/31-rocnik-onj-2020-2021/celostatne-kolo.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ONJ/31-rocnik-onj-2020-2021/celostatne-kolo.alej
http://www.zborovna.sk/
http://skoly.ineko.sk/
https://www.ineko.sk/clanky/skolske-rebricky-aktualizujeme-aj-v-case-pandemie-covid-19
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dostupné roky, a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené, a to 

prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2016/17 až 2018/19. 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza získala za rok 2019/2020 veľmi dobré hodnotenie, celkové 

bodovanie 6,6. Lepšie sme v celej histórii hodnotenia INEKO ešte nemali. Podľa INEKO sme najlepšou 

strednou odbornou školou v regióne hornej Nitry (Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou). 

Najnovšie hodnotenia INEKO (23. 12. 2020) nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť na svoju 

školu, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov.  

Sme najlepší v programe EPAS 2020 

V piatok 2. októbra 2020 počas online vysielania slávnostného vyhlásenia výsledkov 4. ročníka 

programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) sme sa zhovárali s europoslancami p. 

Šimečkom, Hajšelom a Štefancom, spolu s ďalšími ambasádorskými školami a s vedúcim kancelárie 

Európskeho parlamentu na Slovensku. 

Na záver sme sa s radosťou dozvedeli, že nás vyhodnotili ako najlepšiu EPAS školu tohto roka. Sme na 

prvom mieste spolu so strednou školou v Námestove. Získali sme prestížny titul Ambasádorská škola 

a ďalšie ceny. Blahoželáme našim žiakom, mladým ambasádorom európskej demokratickej kultúry 

a ich vedúcim, p. Kadlečíkovej a p. Olejárovej.  

MOM na OA Prievidza 

Podľa uznesenia vlády SR sa organizuje rozsiahle skríningové testovanie antigénovými testami, 

s ktorým naša škola pomáha Trenčianskemu samosprávnemu kraju, okresu a mestu Prievidza. OA 

Prievidza má rozhodnutím RUVZ Prievidza schválené vlastné mobilné odberové miesto (MOM) pre 

testovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov. Škola poskytuje organizátorom priestory, ako 

aj rôzne služby, podporu a súčinnosť s krízovými štábmi. Preukázanie negatívneho testu bude koncom 

januára a začiatkom februára (podľa Vyhlášky UVZ SR) aj výnimkou zo zákazu pre vstup do našej školy. 

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 právnickými osobami - Mesto Prievidza, DELCO, s. r. o., 

TAXAT, s. r. o., Obec Cigeľ, Obec Chrenovec - Brusno, TREBAXX, s. r. o., PKF Slovensko, s. r. o. a Karton, 

s. r. o. Pre duálne vzdelávane v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie firmy 

prievidzského regiónu: MIP, s. r. o., DUKE, s. r. o., HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s. r. o. 

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... Spoločnou snahou a úsilím plníme náš cieľ a podarilo 

http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=996
https://europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2020/oktober-2020/epas-2020.html
https://europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2020/oktober-2020/epas-2020.html
https://www.e-vuc.sk/tsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/prievidza/antigenove-testovanie-navrat-do-skol-prievidza-obchodna-akademia.html?page_id=137061
https://www.e-vuc.sk/tsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/prievidza/antigenove-testovanie-navrat-do-skol-prievidza-obchodna-akademia.html?page_id=137061
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf
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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sa nám zabezpečiť už v prvom roku systému duálneho vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi 

možnosť inovovaného, perspektívneho a výhodného štúdia pre 5 žiakov prvého ročníka. 

UNESCO - Konferencia Magna via 2021 na OA Prievidza 

Obchodná akadémia je školou, zapojenou v sieti UNESCO a prínosom podujatia Konferencia Via magna 

bol aj príspevok ku zviditeľňovaniu kultúrneho hmotného a nehmotného dedičstva, propagácia hodnôt 

UNESCO. V piatok 25. júna 2021 sa uskutočnila výročná konferencia Združenia Magna Via z Nitry, 

organizovaná na pôde a v úzkej spolupráci s Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza. 

Vyznačovala sa výnimočným odborným obsahom a vynikajúcim spojením študentského elánu so 

skúsenosťami celoslovenského združenia, ktoré desaťročia pôsobí vo sfére podporovania histórie, 

kultúry, ekologického cestovného ruchu. Konferencia sa udiala ako povolená hromadná akcia za 

mimoriadnych a ostražitých protipandemických opatrení, v sídle školy a pod záštitou predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Záver 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

bola vypracovaná 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. 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, Ing. Viera Hofierková Dekanová a kolektív. 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 5. októbra 2021. 

Správa bola predložená Rade školy dňa 6. októbra 2021. 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 13. októbra 2021.  

Vyjadrenia Rady školy: Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, 

Prievidza, Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 schváliť. 

 

Prievidza 15. októbra 2021 

 

 

 Mgr. Ivan Kadlečík 
 riaditeľ 


