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OBCHODNÁ AKADÉMIA 
NEVÄDZOVÁ 3, 820 07 BRATISLAVA 

 

Našu prácu ocenil predseda BSK Juraj Droba 

Dobré meno školy nestojí len na šikovných 

a úspešných študentoch. Nový bratislavský župan 

preto nezabudol ani na pedagógov, ktorí tvoria 

know-how každej vzdelávacej inštitúcie. 

Ing. Terézia Garaiová  je u nás síce len päť rokov, 

ale za tú chvíľu stihla zanechať v histórii obchodnej 

akadémie skutočne hlbokú stopu.  Preto si v marci 

2018 v rámci osláv Dňa učiteľov prevzala od nášho 

zriaďovateľa čestné uznanie.  

Jej meno sa spomína vždy, keď ide o cvičné firmy 

(pripomeňme si napríklad celkové víťazstvo CF Old 

City Bike na medzinárodných veľtrhoch 

v Bratislave a Prahe), ďalej je spoluorganizátorkou 

piatich školských veľtrhov v rámci podnikateľských 

zručností, a akoby toho nebolo málo, v tomto roku 

si „vymyslela“ a uviedla do života celoškolskú súťaž 

v písaní na počítači v programe ZAV s názvom 

Vianočné rýchle prsty. Okrem toho sa zaoberá 

hľadaním nových talentov v tejto disciplíne, 

ktorých zároveň trénuje na súťaže. 

Milá naša nevädzkárska rodina, 

opäť máme za sebou desať mesiacov nabitých udalosťami, ktoré nám 

prinášali nielen mnoho radosti, ale aj pocitov spokojnosti s tým, ako sa 

na nich prezentovali práve naši študenti a učitelia. Či už ste sa do týchto 

aktivít zapojili priamo alebo ich podporili duchom či finančne, je tá 

najlepšia chvíľa povedať ďakujeme.  

Keďže spomienky sú zvyčajne prchavé ako bublinky v šumivom nápoji, 

pripomeňme si v tomto bulletine, čím sme žili v školskom roku 2017/2018.  

A aby sme nezaspali na vavrínoch, povieme si niečo aj o plánoch, ktoré 

nás čakajú v budúcnosti. Nebude ich veru málo... 

ČESTNÉ UZNANIE PRE MATURANTKU XENIU 

Pri príležitosti  Dňa študentstva boli v novembri 2017 

bratislavskou župou ocenení najlepší študenti 

stredných odborných škôl a gymnázií. Za našu 

obchodnú akadémiu sme nominovali štvrtáčku 

Xeniu Sikoru, ktorá má za sebou veľa práce nielen 

pri zvyšovaní svojej odbornosti, ale tiež v rámci 

aktivít užitočných pre svojich spolužiakov. 

Xenia je úplne prvou držiteľkou  bronzovej medaily 

Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu na 

našej škole. Vlani vyhrala so spoluautorkou Luciou 

Bajakovou krajské kolo SOČ a dva roky bola veľmi 

aktívnou účastníčkou dvoch projektov Erasmus+.  

V rámci nich absolvovala odbornú stáž v Londýne, 

kde bola usporiadateľskou agentúrou vyhlásená 

z najlepšiu „stážistku“ roka. 

Známa je aj  svojím 

záujmom  o  veci  

verejné,  takže  sa  

nemožno čudovať, 

že  to  bola  práve  

Xenia, ktorá prišla  

v jeseni s nápadom 

zorganizovať prvé 

školské simulované  

voľby do VÚC. 

Xenia už úspešne  

zmaturovala a my  

jej želáme veľa síl 

a radosti zo života.  
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V desiatke najlepších 

mladých účtovníkov SR 
Olympiáda Mladý účtovník každý rok overuje zručnosti 

žiakov odborných škôl vo vedení účtovníctva pomocou 

softvéru Omega. Štvrtáčka Simona Skladaná (v strede) 

tento rok nikoho nenechala na pochybách o tom, že 

patrí medzi elitu a suverénne postúpila z regionálneho 

na celoštátne kolo. V Žiline potom skončila na 9. mieste.  

Na súťaž ju pripravovala Ing. Tatiana Náglová (vpravo).  

 

Olympiáda ľudských práv 2018 
Na súťaži preverujúcej schopnosti analyzovať celospoločenské problémy 

z hľadiska ľudských práv bývajú úspešnými najmä gymnazisti. V apríli 2018 

sme sa však mohli pochváliť postupom druháka Ondreja Sekáča až do 

celoštátneho kola, ktoré prebiehalo počas troch dní v Omšení. Na súťaž ho 

pripravovala a sprevádzala jeho "tútorka" Mgr. Darina Chobotová. 

Jubilejný XX. ročník sa konal pod záštitou predsedníčky Rady vlády SR pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucie Žitňanskej, 

účastníkov prostredníctvom obrazovky pozdravil aj prezident SR Andrej Kiska. 

V konkurencii 62 súťažiacich sa Ondrej umiestnil v lepšej polovici, odniesol si 

však aj mnoho skúseností, keďže mohol absolvovať aj prednášky a stretnutia 

s osobnosťami, akými sú Pavel Traubner, spisovateľka Ľuba Lesná či riaditeľ 

festivalu Pohoda Michal Kaščák. 

Volkswagen Academy - dve školy, jedna firma 
Dobré vzťahy s automobilovou Duálnou 

akadémiou vyústili do zaujímavého 

experimentu. Žiaci a učitelia oboch škôl 

spojili sily a vytvorili spoločnú cvičnú firmu. 

Naši tretiaci pod vedením Ing. Terézie 

Garaiovej riešili v cvičnej firme ekonomiku 

a marketing, chlapci z duálky sa starali 

o technickú časť. Ich ekologické auto na 

báze vodíkového pohonu zaujalo na 

veľtrhoch vždy, keď sa vybralo na „výlet“ 

po areáli výstavných priestorov.   
MEDZINÁRODNÉ A REGIONÁLNE VEĽTRHY CVIČNÝCH FIRIEM  

22 cvičných firiem zo štyroch krajín sa stretlo na medzinárodnom veľtrhu v maďarskom Györi, kde CF 

Volkswagen Academy tam získala titul Najlepší zahraničný vystavovateľ. Okrem toho nás CF prvý raz 

reprezentovala na nesúťažnom Radničnom veľtrhu vo Viedni a už tradične aj na aprílovom pomerne 

prestížnom Mezinárodním veletrhu v Prahe s viac ako stovkou firiem, či v Košiciach na najväčšej 

slovenskej prehliadke cvičných firiem. Prvé miesto za najlepší podnikateľský zámer a 2. miesto za 

elektronickú prezentáciu - to bola Mikulášska nádielka udelená firme na regionálnom veľtrhu v Seredi.  
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Voňavý levanduľový rok JA Firmy Aciano  
Názov študentskej spoločnosti ACIANO, 

ktorá vznikla ako súčasť programu neziskovej 

organizácie JA Slovensko, síce evokuje iný 

kvet (znamená nevädzu v španielčine), no 

jej 15  členov prinieslo na „trh“ skôr čaro 

francúzskeho vidieka. Tretiaci pracujúci pod 

vedením vyučujúcej Ing. Adriany Juráškovej 

vymysleli, vyrábali a predávali voňavé 

relaxačné vankúšiky naplnené obilninami 

a levanduľou, ktorá zavanula v priestoroch 

cvičnej firmy v pavilóne A ako svieži vánok.  

Manažment firmy tvorili prezident Filip Dulin 

a štyria viceprezidenti Eva Dinh Thi (financie), 

Katarína Košanová (ľudské zdroje), Lukáš 

Rebro (za marketing) a Eva Ľudmila Szépová 

(výroba). Aktívni však boli aj iní členovia 

študentskej spoločnosti - Paulína Surovcová, 

Andrea Kišoňová, Kristína Kopálková, Tomáš Duľa či Ľubka Kubíková. Povedzme si, čo majú za sebou. 
 

CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE  A MEDZINÁRODNÉ  CERTIFIKÁTY  

 JA City Innovation Camp Brno:  

1. MIESTO - Paulína Surovcová  

2. MIESTO - Eva Dinh Thi (obe III. A) 

 Medzinárodný Entrepreneurial Skill Pass 

(certifikát ESP) získali:  

Kristína Kopálková, Eva Dinh Thi, Lukáš 

Rebro, Paulína Surovcová, Simona 

Gašparovičová, Tomáš Duľa, Andrea 

Kišoňová (všetci III.A), Eva Ľudmila 

Szépová, Katarína Košanová (III. B) 

 Job Shadowing (tieňovanie lídrov):  

vo firmách IBM a AT&T (9 študentov) 

 JA Business Idea: Eva Dinh Thi - postup 

do celoslovenskej finálovej dvanástky 

s podnikateľským nápadom Hrejivé oči 

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV AVION 

Vrcholom práce študentskej JA Firmy je jarný predajný Veľtrh 

podnikateľských talentov, na ktorom sa tento rok predviedlo 50 

spoločností z celého Slovenska. Okrem prípravy výstavného stánku 

musel manažment vyhotoviť výročnú správu, nacvičiť si 

prezentáciu svojho produktu na pódiu a zvládnuť rozhovor s 

niekoľkými hodnotiacimi komisiami. Tie boli tvorené manažérmi 

úspešných firiem z praxe (IBM, AT&T, Citibank, SAP, S&T) a jedna z 

nich dokonca viedla diskusiu so súťažiacimi v angličtine.  

A čím sa mohla JA Firma Aciano pochváliť pred porotou najviac?   

Vďaka úzkej spolupráci s konzultantom z praxe Milanom Zmekom si 

pracovný tím dokázal vyrobiť nielen vlastnú webovú stránku, ale aj 

plne funkčný e-shop, prostredníctvom ktorého sme prvý raz 

v histórii aplikovanej ekonómie predávali výrobky zákazníkom.   

 

 

 Hlavný produkt: 

relaxačný levanduľový 

vankúšik 

 Ďalšie produkty: fascikel  

so súvislým príkladom pre 

maturantov, účtová 

osnova s tabuľkami 

 Motto na tričko:  

„Jedlo zaháňa hlad, 

Nevädzka hlúposť“ 

Základné imanie: 92 akcií x 2 € 

Zhodnotenie akcií: 10 %  
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V písaní na PC opäť rýchlejšie 
E-learningová výučba desaťprstovej metódy písania na počítači prináša 

už druhý rok svoje ovocie v podobe nárastu počtu šikovných pisárov. Žiaci 

postupujú v programe ZAV vlastným tempom, čo má výhody nielen pre 

tých pomalších, ale najmä pre talenty. Trénovať sa dá nielen v škole, ale 

aj doma. Vďaka tomu sme v krajskom kole súťaže v spracovaní informácií 

na počítači (SIP) obhájili 1. MIESTO pre Patrika Mikócziho (IV. A), no 

ani prvák Samuel Tilinger (I. C) sa nemusí hanbiť za svoje nádejné 5. miesto. V celoštátnom kole v Dolnom 

Kubíne súťaže si Patrik udržal status najlepšieho bratislavského súťažiaceho a získal 7. MIESTO na Slovensku.   

Druhá účasť v 16. ročníku medzinárodnej súťaže INTERSTENO nám priniesla ďalšie zlepšenie. V kategórii 

odpis v materinskom jazyku (17-20 rokov) skončil Patrik Mikóczi spomedzi 710 mladých ľudí na excelentom 

15. mieste. Andrej Múčka (II. A) má 166. miesto, Friderika Molnárová (182) a Ivana Svačinová (185).  

Z prvákov nás potešil Samuel Tilinger, ktorý sa v kategórii 13 -16 rokov zaradil na 63. priečku z 252 účastníkov.  

Vo výpočte úspechov ešte nekončíme, Paťovi patrí aj 2. a 3. miesto na novembrovej súťaži ZAV vo Zvolene. 

Na záver malá štatistika – tohtoročné štátne skúšky (tzv. štátnice) z administratívy a korešpondencie boli 

úspešné pre 17 tretiakov a štvrtákov, pričom Patrik Mikóczi zložil tú najťažšiu, tzv. majstrovskú skúšku.  

 

Spolupráca so zahraničnými školami pokračuje 
 EDUCATE SLOVAKIA 2018 

 

Vzdelávací projekt organizácie AIESEC 

nám v januári priniesol návštevu z cudziny. 

Dvaja zahraniční lektori - sympatická Serly 

Feryani z Indonézie a Diego Mena z Mexika 

strávili u tretiakov a štvrtákov na hodinách 

angličtiny celý týždeň. Zbližovanie kultúr, 

poznávanie bežného života v ich krajinách 

– to bol hlavný prínos projektu Educate 

Slovakia, ktorý si určite zopakujeme aj o rok. 
 

 

 

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO ŠKÔL  

TROJROČNÝ PROGRAM 2016-2019 

Druhý rok projektu Erasmus+ s nosnou témou „Kreatívne 

podnikanie v oblasti voľnočasových aktivít“ sa niesol 

v znamení stretnutí. Vedúca projektového tímu Ing. Eva 

Stančíková pripravila spolu s Mgr. Beátou Baráthovou 

a Mgr. Katarínou Barnovou na pôde našej školy nielen 

stretnutie učiteľov z nemeckého Bottropu (Berufskolleg 

der Stadt Bottrop) a španielskej Barcelony (IES-SEP La 

Guineueta), ale aj Medzinárodnú študentskú konferenciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom stretnutia študentov bolo vytvoriť pre svoje firmy 

logo a slogan, či navrhnúť propagačné materiály (web 

stránku, plagát, reklamný spot).  Naše farby hájil zohratý 

tím z minuloročnej Barcelony, a to Xenia Sikora, Lucia 

Bajaková (IV. C), Kristína Knotková, Karin Sillová (III. B), 

Simona Mišolajová, Aurélia Habová (III. C), Patrícia 

Šahová, Sofia Kubešová, Viktória Krišková a Lara Šipicki 

(všetky štyri z II. B). 

Súčasťou konferencie však nebola len práca. Mladí ľudia 

troch krajín sa spoločne naučili tancovať štvorylku 

(fotografia vpravo), pozreli si Výstavu krížikovej výšivky a 

nechýbala ani poznávacia prechádzka Starým Mestom.  
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5. školský veľtrh ovládla firma Chutne slovensky 

Jubilejný piaty ročník obľúbenej prehliadky práce druháckych cvičných firiem fungujúcich na predmete 

podnikateľské zručnosti sa konal koncom apríla 2018. Organizátorky Ing. Terézia Garaiová a Ing. Adriana 

Jurášková naň pozvali vystavovať aj tri školy z Viedne, jednu z maďarského Györu a zo Zlatých Moraviec.  

Nevädzovo-modrú stužku prestrihli poslanec NR SR Branislav Gröhling, riaditeľ úradu BSK Ing. Marián 

Viskupič a riaditeľka školy Ing. Erika Marošová, PhD., takže naša prehliadka mohla začať. 

Okrem nich ste na veľtrhu mohli stretnúť aj ďalších čestných hostí z bratislavskej župy, Ekonomickej univerzity 

či SPN, prišli však aj mnohí rodičia, starí rodičia a kamaráti. Tradične nechýbala ani Ružinovská televízia.   
 

Ponuka služieb a výrobkov bola rozmanitá. 

Návštevníkov lákalo na ochutnávku niekoľko 

stánkov so sladkým pokušením, ovocnými 

nápojmi či voňavou pizzou, našli ste tu 

kozmetiku, svadobné šaty či fotografa. V psom 

útulku (našťastie len fiktívnom) ste tiež mohli 

poškrabkať za ušami dve chlpaté nemé tváre. 

Cenu sympatie získal stánok firmy Dulces. Za úspech 

cukrárne „môžu“ žiaci z II. A  Eva Lančaričová, Dávid 

Podmanický, Terézia Manczalová a Samuel Matejov. 

Najvýraznejšou osobnosťou 5. veľtržného ročníka sa pre 

rok 2018 stala sympatická Chiara Jurkovičová z II. C.  

Súčasťou podujatia bol aj konkurz do budúcoročnej 

cvičnej firmy (pozri str. 2) a JA Firmy aplikovanej ekonómie 

(viac na str. 3). Pohovory s nádejnými adeptmi priamo 

v stánkoch viedli súčasní zamestnanci oboch firiem.  

Do roka a do dňa sa presvedčíme, či vybrali dobre. 😊 

Prví nositelia európskej licencie ECDL sú známi 

Certifikáty systému ECDL (European Computer Driving 

Licence) sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, 

že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň znalostí a 

zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch 

podľa celosvetovo platnej metodiky. OA na Nevädzovej ulici 

umožnila žiakom získať túto licenciu priamo v škole.  

Prvých pätnásť tretiakov absolvovalo úspešne štyri 

certifikované skúšky z modulov spracovanie textu, tabuľkový 

kalkulátor, používanie databáz a prezentácia, vďaka čomu 

vzrástla ich cena na trhu práce nielen na Slovensku. 

 
Chutne slovensky – takýto zaujímavý názov si zvolili štyri 

krojované dievčatá z II. B. Netreba zdôrazňovať, čo 

ponúkali (najmä ich domáce bryndzové halušky veľmi 

rýchlo minuli). Víťaznú trofej si teda odniesli Patrícia 

Šahová, Zuzana Keselá, Viktória Martinkovičová 

a Viktória Kanichová. 
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 TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

Okrem tradičných obľúbených akcií, akými sú 

lyžiarsky kurz pre prvákov v Makove, Kurz na 

ochranu života a zdravia pre tretiakov,  či niekoľko 

medzitriednych turnajov vo volejbale, basketbale 

či florbale, sa tímu chlapcov pošťastilo v tomto 

roku vyhrať okresné kolo a vďaka tomu postúpiť až 

do Stredoškolskej futsalovej ligy. V základnej 

skupine sa umiestnili na 2. mieste tabuľky, ich pekné 

výsledky ukončila až vyraďovacia časť.  

 

 

DETI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V spolupráci s Operačným strediskom 

záchrannej zdravotnej služby SR sme rozbehli 

na OA Nevädzová nový projekt pod názvom 

"Deti zachraňujú životy".  

Učitelia  a žiaci prvého až tretieho ročníka sa 

vďaka praktickej inštruktáži skúsených 

záchranárov naučili, že sa netreba báť ani 

dýchania z úst do úst, ani masáže srdca. 

Pomocou figurín sme zvládli sme aj Heimlichov 

manéver, hoci tajne dúfame, že ho nikdy 

nebudeme potrebovať. 

V SOČ najlepší v kraji 

Na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej 

činnosti v odbore Ekonomika a riadenie upútali 

hodnotiacu komisiu obe nami nominované práce. 

Zvíťazili Dominika Birková a Simona Mišolajová 

(obe z III. C) s témou "Pracovné prostredie v škole". 

Druhé miesto patrí Kristíne Knotkovej, Karin Sillovej 

(III. B) a ich práci "Marketing v malých a stredných 

podnikoch v SR“.  

 

Vedúcou prác bola Ing. Zuzana Ščevíková, ktorá 

potom úspešnú štvoricu dievčat sprevádzala aj 

v celoštátnom kole v Žiline. Tam sa Dominika so 

Simonkou umiestnili na výbornom 4. MIESTE, no 

potešila nás aj 10. priečka Kristíny a Karin. 

Dievčatá môžu navyše svoje práce obhájiť o rok 

namiesto maturity z odborných predmetov. 

   

Cena DoFE od princa  

 

Tretí rok účasti školy v projekte Medzinárodná 

cena Vojvodu z Edinburghu začal zaujímavo. 

Slávnostný ceremoniál poctil svojou návštevou 

sám princ Edward – syn Vojvodu z Edinburghu. 

Bronzové medaily majú vo vrecku Eva Dinn Thi 

(na fotografii v strede) a Tomáš Duľa (III. A). 

Už sú im však v pätách ďalšie štyri dievčatá, 

ktoré v júni ukončili rok svojho osobnostného 

rozvoja záverečnou expedíciou v lone prírody.  

V uplynulom roku držala ochrannú ruku nad 

programom DoFE Ing. Katarína Barnová. 
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Na čo sme 

boli ešte hrdí? 

 

ODBORNÉ EKONOMICKÉ PREDMETY 

Mladý účtovník (šk. kolo):  Vianočné rýchle prsty: 

  1. Simona Skladaná IV. A    Kadeti:    1. Samuel Tilinger I. C 

  2. Karin Šobáňová  IV. B   Druháci:  1. Andrej Múčka II. A 

  3. Nikola Molnárová IV. A         2. Ivana Svačinová II. B 

      (viac na strane 2)         3. Marek Pollák II. B 

Regionálne kolo:    Tretiaci:   1. Ľuboš Ragas III. B 

    6. Simona Skladaná               2. Friderika Molnárová III. B 

  15. Karin Šobáňová        3. Simona Mišolajová III. C 

Finančná olympiáda  Ekonomická olympiáda - postup: 

   Kristína Kociánová II. A    Dominik Poláček IV. C 

   Renato Udvaros III. A      Xenia Sikora IV. C 

Ďalšie akcie: 

Deň finančnej gramotnosti, workshop Bankári do škôl, Rodičia 

prednášajú deťom o podnikaní, prednáška Ochranné známky a 

patenty, workshopy odborníkov z NBS a Tatrabanky, Trestnoprávna 

zodpovednosť, konferencia Mladý líder 

Exkurzie: VW Slovakia, Zastúpenie EK v SR, Múzeum obchodu 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY 

Matematický klokan - školský šampión v kategórii JUNIOR: 

1. Simona Mišolajová III. C (percentil v SR 99,5)  

Genius Logicus – vynikajúci medzinárodný riešiteľ: 

1.- 2. miesto - Patrícia Gallová II. A a Nóra Tekauer IV. B (obe 98 %) 

Recyklohry:  

1. Patrícia Gallová II. A, 2. Adam Baxa I. A, 3. Ivana Svačinová II. B 

Školský vedomostný kvíz HOG-BIO:  

Víťazi z I. A - Jana Dřízgová, Marco Berki, Sebastian Gratzer 

Ďalšie akcie: Deň narcisov, Green Day,  projekt  Naše mesto 

Exkurzie: Geografická (jaskyňa Seegrotte – zámok Laxenburg – 

čokoládovňa v Kittsee), Botanická záhrada, Múzeum informatiky 

CUDZIE JAZYKY 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo: 

Kategória 2A: 1. Michal Fekete II. A 

Kategória 2B: 1. Xenia Sikora IV. C 

Ďalšie akcie: divadelné predstavenia v anglickom jazyku, Educate Sl. 

SLOVENSKÝ JAZYK A SPOLOČENSKÉ VEDY  

Olympiáda v slovenskom jazyku - školské kolo:   

Kategória B: 1. Katarína Kubicová II. A 

Kategória A: 1. Kristína Knotková III. B 

Ďalšie akcie: Mladý Európan, zážitkový workshop v Mestskej knižnici 

Exkurzie: exkurzia v OSN Viedeň, geograficko-dejepisná exkurzia Praha 

a Terezín, exkurzia k Pamätníku holokaustu v Seredi, školský časopis 

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT, POZNÁVANIE A KULTÚRA 

Podujatia a prednášky: Koncert Svet médií, zbierka pre Slobodu zvierat, 

Imatrikulácie pre prvákov, prednášky CPPPaP o sektách a kultoch, 

návšteva Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej, výchova 

k manželstvu a rodičovstvu, exkurzia do Dopravného a Policajného 

múzea,  výstavy v SNG a Primaciálnom paláci, Nevädzkárska fotosúťaž, 

Deň župných škôl v Avione, simulované voľby do VÚC, darovanie krvi, 

návšteva útulku Slobody zvierat, Mikuláš a Valentínsky deň 

ČO NÁS ČAKÁ? 
      Predošlý rok sa niesol 

v duchu informatizácie, čo 

prinieslo úžitok najmä rodičom 

a žiakom, ktorí tak boli oveľa 

viac informovaní o tom, čo sa 

deje v triedach. Zaviedli sme 

internetovú žiacku knižku, 

elektronický stravovací systém 

s možnosťou prihlasovania cez 

mobil, v decembri sme spustili  

evidenciu dochádzky. Napriek 

počiatočným chybičkám sa 

všetky tri systémy osvedčili. 

     V  školskom roku  2018/2019 

však máme ďalšie nové ciele. 

Už sme vyskúšali prihlasovanie 

žiakov na voliteľné predmety 

v Edupage a koncom roka 

pripravujeme prehľadnejšiu a 

krajšiu  www stránku. V júni sme 

v  jedálni otestovali pilotný 

obed podľa zásad zdravého 

stravovania a na základe 

spolupráce s BSK by sme chceli 

rozbehnúť tento projekt 

v skúšobnej prevádzke.  

      Náš nový voliteľný predmet 

počítačové zručnosti umožní 

tretiakom získať certifikát ECDL.  

     Škola tiež získala ďalší projekt 

z eurofondov Erasmus+, na 

základe ktorého pôjde desať 

študentov na prax do Anglicka 

a Česka. Opäť sa chceme 

zapojiť do Educate Slovakia 

a privítať lektorov zo zahraničia. 

     Pokračuje aj spolupráca 

s Ekonomickou univerzitou pri 

príprave mladých učiteľov 

formou pedagogickej praxe. 

DNI OTVORENÝCH 

DVERÍ  

 v stredu 24. 10. 2018  

od 16.00 do 18.00 h  

 v piatok 22. 02. 2019  

od 8.00 do12.30 h.  

oanba.edupage.org  

facebook.com/nevadzka 

 



  8                                                                    BULLETIN O ČINNOSTI ŠKOLY 2017/2018 

Základné informácie o škole 
Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave vyučuje podľa ŠVP so 

zameraním na podnikateľské zručnosti. V rámci štvorročného denného štúdia 

otvárame v odbore 6317 M obchodná akadémia vždy tri triedy po 30 žiakov. 

Obsahom denného štúdia sú: 

A) Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, 

občianska náuka, informatika, matematika, telesná a športová výchova, 

biológia, dva cudzie jazyky (hlavný anglický v kombinácii s NEJ, RUJ, FRJ). 

B) Odborné predmety: ekonomika, účtovníctvo, právna náuka, ekonomické 

cvičenia, aplikovaná informatika, tovaroznalectvo, podnikateľské zručnosti, 

hospodárske výpočty, hospodárska geografia, poisťovníctvo, administratíva 

a korešpondencia, konverzácie z cudzieho jazyka a úvod do makroekonómie. 

C) Voliteľné predmety: cvičná firma - praktikum, aplikovaná ekonómia, praktické účtovníctvo, daňová 

sústava, bankovníctvo a počítačové zručnosti (možnosť získať ECDL - Európsky vodičský preukaz na PC). 

Žiaci u nás môžu vykonať štátnu skúšku z písania na PC a úpravy písomností. Maturanti, ktorí splnia kritériá, 

dostanú k maturitnému vysvedčeniu aj originálny Certifikát k softvéru Omega, Alfa a Olymp. 

Úspešní  absolventi  nájdu  uplatnenie  v obchodných spoločnostiach, štátnej správe (daňové úrady a p.), 

v poisťovniach a bankách, no smelo môžu začať aj sami podnikať. Pracujú v administratíve, odbyte,  

manažmente i marketingu. Hádam najviac sú žiadaní v profesionálnych účtovníckych firmách v pozícii 

junior – účtovník s perspektívou kariéry daňového poradcu, resp. audítora.  Sú však dostatočne  pripravení 

aj na štúdium na vysokých školách ekonomického, sociálno-právneho či iného adekvátneho zamerania.  

Nachádzame sa v príjemnej časti Ružinova v blízkosti OC Retro. Máme 12 kmeňových tried s projektorom 

a pripojením na internet, 5 plne vybavených počítačových učební, špeciálne vybavenú „kanceláriu“ 

(učebňu pre cvičné firmy), telocvičňu a posilňovňu. Stravovanie s ponukou troch jedál zabezpečujeme vo 

vlastnej školskej jedálni. K dispozícii je tiež mikrovlnka, potravinový automat a kopírovanie pre žiakov za 

nízky poplatok.  Žiaci majú v prípade potreby možnosť využiť bezplatné služby školskej psychologičky. 
 

„Jedlo zaháňa hlad, Nevädzka hlúposť“ 
(motto, ktoré zvolili tretiaci z JA Firmy na imatrikulačné tričká pre prvákov)  

 

Obchodná akadémia  Riaditeľka školy:  Ing. Erika Marošová, PhD. 02/43 41 11 58 (sekretariát) 

Nevädzová 3   Zástupkyne RŠ:  Ing. Jana Orthová  02/43 41 09 22 (zástupkyne) 

820 07 Bratislava     Ing. Adriana Jurášková  02/43 42 01 16 (zborovňa) 

oanba.edupage.org  Kontaktný e-mail: oanba@oanba.sk  facebook.com/nevadzka 


