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OBCHODNÁ AKADÉMIA 
NEVÄDZOVÁ 3, 820 07 BRATISLAVA 

Nový projekt Medzinárodná     

   cena Vojvodu z Edinburghu 
     (The Duke of Edinburgh´s International Award) 

„Každý mladý človek má potenciál uspieť.“ S týmto mottom prišiel 

na Slovensko medzinárodný program, ktorý už od roku 1956 vedie 

mladých ľudí v 140 krajinách na ceste k samostatnosti, úspechu 

v živote, prekonávaniu vlastných hraníc i sociálnemu cíteniu. 

Program, nad ktorým prevzal záštitu aj prezident SR Andrej Kiska, 

testovalo desať slovenských škôl, vrátane tej našej.  Šesť 

študentov z 2. a 3. ročníka sa pod vedením Mgr. Kataríny 

Barnovej a Mgr. Lucie Matuškovej pokúšalo počas roka naplniť 

stanovený osobný cieľ. Vyvrcholením projektu bola expedícia, 

počas ktorej museli zabudnúť na výdobytky moderného sveta 

a prežiť v prírode dva dni. Bronzovú úroveň sa zatiaľ podarilo 

dosiahnuť Xenii Sikore z II.C, cenu si prevzala z rúk britského 

veľvyslanca Andrewa Gartha. 

 

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia školy, 

do histórie školy práve pribudla ďalšia ukončená kapitola.  

Ľudská pamäť však nebýva najspoľahlivejším kronikárom, 

preto si spoločne pripomeňme udalosti, ktorými sme žili 

počas uplynulých desiatich mesiacov, a ktoré nám i našim 

žiakom mnohokrát prinášali pocity naplnenia a radosti.  

A nielen to. Nahliadneme do budúcich plánov a vízií, lebo 

našim cieľom nie je zastať na polceste, ale kráčať ďalej. 

REBRÍČEK ŠKÔL INEKO  

Hneď v septembri 2015 k nám 

dorazili dobré zvesti z Inštitútu pre 

ekonomické a sociálne reformy 

INEKO. V jeho každoročnom 

rebríčku sme sa v bratislavskom 

kraji v kategórii stredné odborné 

školy umiestnili na 2. mieste (ako 

najlepšia obchodná akadémia). 

Hodnotiace kritériá zahŕňali 

odbornosť vyučovania, výsledky 

maturitných skúšok, umiestnenie 

žiakov v súťažiach, publikačnú 

činnosť, hospodárenie školy  

i uplatnenie absolventov za 

predchádzajúci školský rok.  
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Cvičná firma Old City Bike nenašla konkurenta 
 

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH 

BRATISLAVA INCHEBA 

November začal neskutočnú sériu 

úspechov cvičnej firmy Old City Bike, 

ktorá v tomto roku stavila na bicykle 

v retroštýle. Vďaka veľmi úzkej 

spolupráci s reálnou firmou KENZEL 

sa vyučujúcej Ing. Terézii Garaiovej  

a jej zverencom podarilo zvalcovať 

konkurenciu 48 cvičných firiem zo 

Slovenska i zahraničia a tak im  

právom patrí titul CELKOVÝ VÍŤAZ. 

Čo je za ich úspechom?  

Možno to bol úvodný teambuilding, 

ktorý absolvovali priamo vo výrobni 

firmy KENZEL v Hurbanove. 

 

 

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM 

PRAHA 

 

Ani 120 firiem z deviatich európskych krajín nedokázalo 

poraziť „cvičniakov z Nevädzky“.  

Z Prahy si priviezli štyri poháre, z toho jeden najcennejší.  

1. miesto: NAJLEPŠIA FIRMA VEĽTRHU 

1. miesto: Najlepší zahraničný stánok 

2. miesto: Najlepšia zahraničná prezentácia 

2. miesto: Najlepší plagát 

Keďže cvičnú firmu tvorí 15 študentov, na ďalších lokálnych 

veľtrhoch doplnili zbierku ligotavých pohárov o 10 (veľtrhy v 

Olomouci, v Seredi), takže každému sa nejaký ušiel. 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA 

Povestnou čerešničkou na torte sa 

pre cvičnú firmu stalo ocenenie od 

primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Jej členovia si ho prevzali v júni na 

slávnosti priamo v Primaciálnom 

paláci. Čo na to povedať? 

Ďakujeme za reprezentáciu školy  
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Parádna jazda tretiakov až 

do celoštátneho kola SOČ 
O tom, že stredoškolskú odbornú činnosť berieme na 

našej škole naozaj vážne, svedčí vždy vysoké množstvo 

zapojených študentov. Títo štyria tretiaci nám však 

urobili skutočne veľkú radosť. Svoju prácu obhájili tak 

dobre, že s ňou postúpili až do celoštátneho kola.  

Z ich úspechu sa tešila nielen vyučujúca ekonomických 

predmetov Ing. Mária Majcherová, ktorá ich celý rok 

odborne a metodicky viedla, ale aj oni sami, lebo 

vďaka prvým dvom miestam v krajskom kole môžu o rok 

obhájiť SOČ-ku ako súčasť praktickej maturitnej skúšky. 

 

Administratíva a spracovanie informácií na PC 

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ  

Odbor Ekonomika a riadenie 

1. Martin Čulen, Veronika Tichá:    

    Plytvanie potravinami (III.C) 

2. Dominika Popovičová, Kristína  

    Wenhardtová: Spôsoby pomoci  

    znevýhodneným osobám uplatniť sa  

    na trhu práce (III.A) 

3. Veronika Sladká: Potenciál ekono- 

    mického zhodnotenia odpadov na  

    území obcí (III.C) 

Odbor Učebné pomôcky 

1. Martin Čulen: Kvízy a testy –  

   spestrenie vyučovacích hodín (III.C) 

Odbor Životné prostredie 

3. Xenia Sikora: Obnoviteľné zdroje  

    energie – biopalivá (II.C) 

KRAJSKÉ KOLO SOČ  

Odbor Ekonomika a riadenie 

1. Martin Čulen, Veronika Tichá 

2. D. Popovičová, K. Wenhardtová 

Odbor Učebné pomôcky 

Mimoriadne ocenenie - Martin Čulen 

CELOŠTÁTNE KOLO SOČ  

Martin Čulen a Veronika Tichá sa vo 

svojom odbore umiestnili na 4. MIESTE 

Administratíva a hospodárska korešpondencia už dávno nie je o tom, ako sa naučiť čo najrýchlejšie 

„ťukať“ do písacieho stroja. Na našej škole používame najmodernejšie metódy výuky desaťprstovej 

metódy pomocou inovatívneho počítačového softvéru ZAV, ktorý používajú najmä prváci a druháci.  

Vo vyšších ročníkoch umožňujeme študentom získať osvedčenie o štátnej skúške z korešpondencie a 

administratívy, takže zo školy odchádzajú vybavení zručnosťou, ktorá im pridáva cenu na trhu práce. 

KRAJSKÁ SÚŤAŽ ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA PC 

Wordprocessing:     Písanie na počítači: 

1. Patrik Mikóczy (II.A)    1. Linda Ševčíková (IV.B) 

2. Dominik Ráček (III.A)    3. Patrik Mikóczy (II.A) 

6. Linda Ševčíková (IV.B) 
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Aplikovaná ekonómia - krok do sveta biznisu 
 

Aplikovaná ekonómia sa na našej škole vyučuje už 21 rokov.  

Ide o medzinárodný vzdelávací projekt Junior Achievement  

(u nás ho zastrešuje JA Slovensko, n. o.), ktorý podporujú aj 

renomované firmy ako IBM, Anasoft, Eset, AT&T, Hyundai, atď. 

U nás sa vyučujú dva moduly s možnosťou získania certifikátu: 

 3. ročník – JA Firma 

 4. ročník – Učebnica ekonómie a podnikania. 

Súčasťou programu je niekoľko súťaží a príležitostí, ktoré 

využívame v najvyššej miere. Poďme sa na ne pozrieť. 

 

BLUET, JA FIRMA 

 

JA Firma (čítaj džej ej), ktorú 

viedla Ing. Adriana Jurášková 

má za sebou tieto aktivity: 

 Predaj akcií - september 2015 

 Úvodné valné zhromaždenie 

- október 2015 

 Výroba a predaj produktov: 

Súvislý príklad, Účtová 

osnova, Látkové návleky 

 Organizácia exkurzie do 

Viedne – december 2015 

 Návrh motta na školské tričká 

„Nevädzka nie je škola, ale 

životný štýl“ 

 Vývoj spoločenskej stolovej 

hry Cestuj hrou (odborná 

konzultantka z firmy Huyndai) 

 Veľtrh podnikateľských 

talentov - marec 2016 (foto) 

 Likvidačné valné 

zhromaždenie - máj 2016 

SÚŤAŽE A PRÍLEŽITOSTI  

 Innovation Camp v hoteli Holiday Inn – Lukáš Žilavý (III.A) 

získal v súťaži 1. miesto, K. Wenhardtová (III.A), V. M. Václav, 

L. Mikóczyová, V. Letuseková (všetci IV.B), M. Čulen (III.C), 

 Konferencia prezidentov v Anasofte – L. Žilavý, M. Čulen 

 Workshop Prezentačné zručnosti v AT&T – L. Žilavý 

 Workshop Hyundai – D.Popovičová, K.Wenhardtová, V.Tichá 

 Veľtrh podnikateľských talentov (Avion) – S. Setnická, 

L. Žilavý, K. Wenhardtová, D. Popovičová, V. Tichá 

 Certifikát Skill for the future z Huyndai – získali 6 študenti 

 Medzinárodný Entrepreneurial Skill Pass ESP získali Lukáš 

Žilavý (III.A) a Martin Čulen (III.C) 

 Job Shadowing (tieňovanie lídrov) v AT&T – M. Čulen  

 Job Shadowing v IBM – L. Žilavý (v anglickom jazyku) 

 JA Business Idea – Lukáš Žilavý získal 7. miesto 

 Workshop Manažérom nanečisto v AT&T – R. Matúšová, V. 

Dodeková (obe II.A), Nina Nálezová, D. Kabešová (obe II.C) 

 Základy podnikania – lektormi na 4 základných školách boli 

D. Popovičová, K. Wenhardtová, M. Čulen a L. Žilavý 

 Leaders for a Day Bratislava, resp. Brusel (bude v septembri) 

 

 



  BULLETIN O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016                                                                   5 
 

Ako sme boli hrdí na našich druhákov 
Keď sme sa pred pár rokmi rozhodovali, ako urobiť z našej školy niečo výnimočné, padla voľba na 

projekt, ktorý sme nazvali podnikateľské zručnosti. Chceli sme, aby si naši študenti vyskúšali strasti a radosti 

podnikania „nanečisto“. Mali sme už skúsenosti s cvičnými firmami, avšak do tých sa v rámci voliteľného 

predmetu mohlo zapojiť len 15 študentov každého ročníka. Preto sme vymysleli pre všetkých druhákov 

nový predmet, ktorý mal simulovať založenie a rozbehnutie vlastnej firmy  so všetkým, čo k tomu patrí. 

Vždy, keď skončil školský rok, bolo dvom vyučujúcim tohto predmetu Ing. Terézii Garaiovej a Ing. Adriane 

Juráškovej tak trochu smutno. Dôvod bol jednoduchý – nikto iný nevidel, aké úžasné veci dokázali naši 

študenti vymyslieť. Výsledkom tohto „smútku“ bol 

vznik celoškolského veľtrhu cvičných firiem, ktorý 

sa z tried postupne presťahoval do telocvične. Zo 

smútku sa stala radosť a aj hrdosť na žiakov, ktorí 

do svojich firiem často vložili celé srdce.  

 

Cenu sympatie verejnosti si vďaka prepracovanému 

marketingu odniesla sympatická cukráreň z II.C 

Fantastic Four Bakery v zložení Peter Tvrdoň, Silvia 

Nemcová, Samuel Bíro a Alexandra Bednárová.   

3. ŠKOLSKÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM 

Tento rok sme privítali aj hostí - riaditeľa odboru 

školstva, mládeže a športu BSK Ing. Romana 

Csabaya, vedúcu Slovenského centra 

cvičných firiem Ing. Gabrielu Horeckú, tiež 

zástupcov spriatelených firiem Kenzel a Ham-

pi, ba zazreli sme aj zopár rodičov. 21 stánkov 

a 79 študentov sa predbiehalo v tom, kto má 

krajšiu výzdobu, chutnejšie pohostenie či 

originálnejšie oblečenie. Odborná porota  

v istom okamihu bojovala s pokušením udeliť 

cenu každému, ale nakoniec rozhodla takto: 

 

Víťazný tím - svadobná agentúra Ammira z II.C 

v zložení Nina a Naďa Nálezové, Renáta Gáalová 

a Mária Čulenová. Dievčatá upútali nielen svojim 

stánkom, ale najmä originálnym  videoklipom. 
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„Nevädzka nie je len škola, ale životný štýl“ 

PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA 

V októbri ste mohli u nás stretnúť 

zaujímavú mladú dámu. Lektorka 

z medzinárodnej agentúry AIESEC 

Stefania k nám zavítala až z Grécka 

a podujala sa odučiť niekoľko hodín 

medzi našimi žiakmi. Keďže nevedela 

po slovensky (a priznajme si, ani my 

nie sme veľmi zbehlí v gréckom 

jazyku), precvičili sme si angličtinu.  

„Kalín andámosi, good bye, Stef.“ 

 

 

ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY 

V decembri sme privítali spriatelených študentov a učiteľov 

z OA Sereď, s ktorými sme tvorili „dvojicu“ v slovenskom 

projekte Záložka spája školy. Okrem ručne vyrobených 

záložiek sme si vymenili skúsenosti z práce cvičných firiem 

a JA firiem. Záver dňa patril vianočným trhom v meste.  

VÝCHOVA K ĽUDSKOSTI  

Náš svet nie je ideálny a aj preto 

v našich deťoch podporujeme 

sociálne či ekologické cítenie.  

Všetci tretiaci sa už tradične zapájajú 

do organizácie Dňa narcisov, k tomu 

nám v tomto roku pribudli aj nové 

projekty ako  Deň zdravia či Pýtajme 

si slovenské.  

V súťaži Recyklohry sú zapojení žiaci 

aj učitelia, počas roka zbierajú 

použité elektrospotrebiče a baterky. 

Najviac ich nazbierala Karin 

Olajcová (IV.C), ďalšie dve miesta  

a drobná odmena patria prvákom  

S. Mišolajovej a S. Kouhenovi. 

Keďže nám záleží aj na prostredí, 

v ktorom trávime väčšinu dňa, oslovili 

sme nadáciu Pontis, ktorá organizuje  

Naše mesto. Žiaci z cvičnej firmy 

spolu so zamestnancami z IBM, AT&T, 

Johnson Controls, Eset, atď., upravili 

bez nároku na honorár areál školy a 

vymaľovali školskú jedáleň.  

Fotografie z týchto akcií nájdete na 

www.oanba.edupage.org alebo na 

www.facebook.com/nevadzka. 

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT  

Študentský parlament na našej škole rozhodne nie je 

formalitou.  Zástupcovia tried sa pravidelne stretávajú 

a s pomocou učiteľky Ing. Renáty Zmajkovičovej riešia 

pripomienky, ktoré im ležia na srdci. Podieľajú sa tiež na 

organizovaní študentského života, ako sú decembrové 

Imatrikulácie prvákov (foto), Valentínska pošta či Mikuláš. 

Nezabúdajú ani na nemé tváre – pomáhajú venčiť psov v 

útulku Slobody zvierat a organizujú pre ne zbierku.  

Veľmi peknou aktivitou je Študentská kvapka krvi, do ktorej 

sa vždy zapojí niekoľko prvodarcov.  
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To ešte stále nie je všetko, čo máme za sebou 

Poznávací výlet prvákov v Moravskom krase 

Exkurzia druhákov v poľskom Krakowe, jaskyni Wielicka a koncentračnom tábore Osvienčim 

EXKURZIE A ODBORNÉ PREDNÁŠKY  

 Odborná exkurzia pre druhákov Volkswagen  

 Poznávací výlet pre prvákov Moravský kras  

 Exkurzia pre druhákov Krakow – Osvienčim – 

soľná jaskyňa Wielicka 

 Odborná exkurzia GeldMuseum a Vianočné 

trhy Viedeň (druháci a tretiaci) 

 Exkurzia pre prvákov Múzeum výpočtovej 

techniky a Múzeum obchodu 

 Odborné prednášky z práva pre tretiakov 

v spolupráci s Právnickou fakultou UK 

 Odborná prednáška - Daň z nehnuteľností  

 Návšteva prvákov v Mestskej knižnici  

 Testy profesijnej orientácie pre tretiakov 

 Prednáška PZ MV SR o trestnoprávnej 

zodpovednosti 

 Výchovný koncert Ľudské práva 

 Séria prednášok na témy Manželstvo 

a rodičovstvo, Domáce sexuálne násilie, 

Kulty a sekty, Obchodovanie s ľuďmi, 

Extrémizmus a antisemitizmus, Ľudské práva, 

Dôsledky užívania omamných látok 

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

 Pravidelná návšteva predstavení v SND 

 Spolupráca s Katedrou pedagogiky NHF EÚ 

 

 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV 

 Lyžiarsky výcvik na Donovaloch (1. ročník) 

 Kurz na ochranu zdravia a prírody v Borinke 

(3. ročník) 

 Výlet Vysoké Tatry a zimná turistika na 

Donovaloch (turistický krúžok) 

 Školské a regionálne súťaže v basketbale, 

futsale, florbale, volejbale, atletike, bowlingu 
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Naši najlepší v školskom roku 2015/2016 

 

        

       Tretiaci na kurze ochrany života a zdravia                              Momentka zo školského veľtrhu 

Udelená pochvala 

riaditeľkou školy 

Simona Mišolajová I.C 

Dominika Birková I.C 

Roberta Matúšová II.A 

Adriana Fazekašová II.A 

Simona Skladaná II.A 

Barbora Hanuliaková II.A 

Xenia Sikora II.C 

Natália Košťálová III.A 

Ela Krchnavá III.A 

Jakub Janík III.A 

Martin Zajasenský III.A 

Silvia Ilková III.A 

Lucia Kovárová III.A 

Dominik Ráček III.A 

Mária Mikulová III.A 

Kristína Wenhardtová III.A 

Dominika Popovičová III.A 

Rebeca Voleková III.B 

Lukáš Kozaňák III.B 

Vladimír Dosedla III.B 

Martin Čulen III.C 

Veronika Tichá III.C 

Nikola Prochácová III.C 

Simona Prôčková III.C 

Natália Foglová III.C 

Jaroslav Kozanjuk III.C 

Mário Blažek III.C 

Petra Vaverková III.C 

Jaroslav Nagy III.C 

MATEMATICKÝ KLOKAN  

Kategória KADET: 1. Lucia Martinkovičová I.A (97,3) 

   2. Simona Mišolajová I.C (91,2) 

       Valéria Bielčíková II.C (91,2) 

         3. Nikola Kamenárová I.B (85,1) 

Kategória JUNIOR: 1. Daniel Ševčík IV.C (98,1) 

   2. Martina Balážová IV.A (97,9) 

   3. Simona Wurcelová III.A (83,9) 

       Lukáš Žilavý III.A (83,9) 

Číslo v zátvorke - percentil úspešnosti v rámci SOŠ na Slovensku. 

GENIUS LOGICUS 

Titul „Vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ s úspešnosťou 100% získali  

Nóra Tekauer z II.B a Martina Balážová z IV.A. 

Titul „Vynikajúci riešiteľ“ s úspešnosťou 90% - Jaroslav Kadnár z III.A. 

ŠKOLSKÝ VEDOMOSTNÝ KVÍZ  

Biológia:    Geografia: 

I.C – Aurélia Habová   I.B – Eva Szépová 

        Simona Mišolajová          Kristián Červienka 

        Dominika Birková           Ľubica Kubíková 

OLYMPIÁDA MLADÝ ÚČTOVNÍK 

Školské kolo:  1. Patrícia Kurucová IV.B - v regionálnom kole 16.  

            2. Peter Gunda IV.B - v regionálnom kole 20.  

            3. Nikoleta Vajdová IV.A 

OLYMPIÁDY Z JAZYKOV – ŠKOLSKÉ KOLÁ 

Slovenský jazyk:   Anglický jazyk: 

kategória A – Laura Mikóczyová kategória A – Xenia Sikora 

kategória B – Lucia Knotková  kategória B – Tibor Druga 

 


