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OBCHODNÁ AKADÉMIA 
NEVÄDZOVÁ 3, 820 07 BRATISLAVA 

 

Stredoškolská odborná činnosť opäť bodovala 
Obchodná akadémia vychováva svojich absolventov tak, aby sa uplatnili vo svojom odbore ihneď po 

maturite. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť, je cielené vedenie našich žiakov k samostatnosti pri riešení 

konkrétnych problémov reálnej praxe.  Po minuloročnom postupe dvoch „sočiek“ až do celoštátneho kola 

nám rovnakú radosť urobili aj tohtoroční tretiaci. So svojimi prácami sa 

trafili do aktuálnych ekonomických tém, 

čo v spojení s odborným vedením učiteľky 

ekonomiky Ing. Zuzany Ščevíkovej viedlo 

k obsadeniu oboch postupujúcich miest 

v krajskom kole. 
KRAJSKÉ KOLO - EKONOMIKA A RIADENIE 

1. Lucia Bajaková, Xenia Sikora: 

Finančné vzdelávanie žiakov stredných 

škôl – Manuál finančného vzdelávania  

2. Nikola Viglaská, Jakub Mikuláš:  

Podiel domácich potravín v obchodných 

reťazcoch na Slovensku - Manuál 

slovenského spotrebiteľa 

V celoštátnom kole nastal problém s účasťou víťaznej dvojice, ktorá v tom čase reprezentovala školu aj 

v projekte Erasmus+ v Barcelone, takže sme boli vďaka úpornej snahe zo strany školy svedkami prvého 

„telemostu“ pri obhajobe SOČ. Tentoraz sa však lepší výsledok podaril druhému tímu – Nikola Viglaská 

a Jakub Mikuláš obsadili v celoštátnej prehliadke SOČ 4. MIESTO. 

Milí priatelia našej i vašej „Nevädzky“, 

vitajte na stránkach ročenky, ktorou si pripomíname príbehy, 

fakty a udalosti spojené so školským rokom 2016/17. Bol to rok, 

ktorým sme uzavreli prvú štvrťstoročnicu existencie a začali tú 

druhú. Podarilo sa nám udržať vysokú úroveň v súťažiach SOČ, 

cvičných firiem či aplikovanej ekonómie, sme hrdí na výsledky 

dvoch projektov Erasmus+ a svetlo nádeje začíname vidieť aj 

na súťažiach v spracovaní textu na počítači. 

Nových výziev sa nebojíme ani v budúcnosti. Budeme radi, ak 

budete v takých chvíľach stáť pri nás v dobrom i zlom. 

INEKO - REBRÍČEK STREDNÝCH ŠKÔL PODĽA VÝSLEDKOV ŽIAKOV  

V každoročnom hodnotiacom rebríčku sme sa v kategórii stredných odborných škôl bratislavského 

kraja umiestnili na 3. mieste. Teší nás, že medzi obchodnými akadémiami sme aj v tomto roku na čele. 

Pri hodnotení úrovne školy však nie sú dôležité len konkrétne výsledky, ktoré žiaci dosahujú.  

Ak chceme povedať, či je škola kvalitná, treba vedieť, akú má pridanú hodnotu - t. j. ako dokáže zlepšiť 

výsledky svojich žiakov počas štyroch rokov štúdia. Práve naša Nevädzka patrila podľa INEKO k skupine 

29 stredných odborných škôl na Slovensku, ktoré boli v tomto ukazovateli vyhodnotené ako školy "nad 

úrovňou očakávania". 
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Cvičná firma GREATMENT stavila na marketing 

Po vlaňajšom zlatom ťažení CF Old City Bike bolo ťažké nájsť taký predmet činnosti, ktorý by bol rovnako 

atraktívny ako retrobicykle. Vyučujúca cvičných firiem Ing. Terézia Garaiová a jej 17 zverencov sa 

s podporou známej automobilky Volkswagen Slovakia a reklamnej spoločnosti Kolovrátok vybrali cestou, 

ktorá nevyzerala najjednoduchšie. 

Založili marketingovú agentúru 

a pokúsili sa pre ňu vytvoriť také 

portfólio služieb, ktoré by zaujalo 

odborné poroty na veľtrhoch. 

Ďalšia regionálna prehliadka čakala na našich tretiakov na juhu v 

maďarskom Györi. Do zbierky cien nám pribudli dve – za Najlepšiu 

prezentáciu (na svedomí ju mali Alexandra Bednárová z III.C a Sára 

Mária Podolinčáková z III.B) a ďalšie 1. miesto získala aj Najlepšia 

obchodníčka Barbara Botlóová. Mimochodom, Barbi si Greatment 

na veľtrh „len“ vypožičal z II. C kvôli znalosti maďarčiny.  

VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM BRNO 

Do Brna sme cestovali prvý raz a veru nebola to márna cesta. Náš 

maskot nám priniesol šťastie (2. miesto v kategórii Maskot), avšak 

ani tridsiatka firiem nás nedokázala poraziť v kategórii Najlepší 

reklamný spot  vyrobený v réžii Miroslava Kuruca z III.C.  

A hádajte, kto sa stal  ABSOLÚTNYM VÍŤAZOMI? GREATMENT. 

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH 

BRATISLAVA 

Prvou zaťažkávacou skúškou 

cvičnej firmy bol veľtrh 

organizovaný ŠIOV-om, ktorý je 

súčasťou jesennej Bibliotéky 

v bratislavskej Inchebe. Na ňom 

sa zvyčajne ukáže, či má nový 

tím potenciál a čo ešte treba 

zlepšovať. V konkurencii 65 

firiem zo štyroch krajín sme 

porotcov zaujali profesionálne 

zostaveným katalógom, čo mu 

vynieslo výborné 2. MIESTO. 

Mimochodom, ten istý katalóg 

uspel aj na neskorších veľtrhoch 

– získal 1. miesto na 

regionálnom veľtrhu v Seredi 

a 3. miesto v Prahe, preto sa 

patrí spomenúť, že najväčší 

podiel na jeho vzhľade mala 

Slávka Jančárová  z III. A. 

 

MEZINÁRODNÝ VELETRH  FIKTIVNÍCH FIREM  PRAHA 

Pražský veľtrh konaný na výstavisku Holešovice považujeme za 

vrchol súťažného roka. Uspieť v konkurencii 115 firiem z desiatich 

krajín bolo pre nás tohto roku výzvou, pretože sme túžili obhájiť 

vlaňajšie celkové víťazstvo. Tím firmy vedený riaditeľom Jakubom 

Mikulášom (III. A) síce na prvú priečku tentokrát nedosiahol, no 

opäť nás potešilo viac ako skvelé 3. MIESTO za najlepší katalóg.  

Okrem toho sa nám ušla aj slušná zbierka tzv. „zemiakových“ 

medailí (napr. za stánok), avšak hanba nie je na mieste.  

V konečnom poradí sme v konkurencii 115 zúčastnených firiem 

skončili na 4. MIESTE (organizátor hýril vtipom a odovzdal nám zaň 

špagát a švihadlo). 
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JA Firma Vobis vo finálovej osmičke najlepších 
V poradí dvadsiata druhá študentská spoločnosť, tzv. JA 

Firma s názvom VOBIS (z latinského „pre vás“), ktorá 

vznikla vďaka neziskovej organizácii JA Slovensko, nám 

tento rok prinášala len samé dobré zvesti.  Pätica členov 

manažmentu  sa s podporou zvyšných členov tímu a ich 

vyučujúcej Ing. Adriany Juráškovej dostala v apríli na 

košickom Veľtrhu podnikateľských talentov až do 

finálovej TOP osmičky najlepších firiem. V máji sa 

prezident Matej Krchňák, jeho asistent Patrik Mikóczi 

a trojica viceprezidentiek Simona Skladaná (za 

financie), Roberta Matúšová (za marketing) a Dominika 

Bencsíková (za výrobu) postavili pred odbornú porotu 

znovu. Bolo to o to ťažšie, že sa museli prezentovať v angličtine a zoči-voči skutočným manažérom z AT&T 

či Citibank Europe. Až na vrchol síce nevystúpili, ale odmenou im bola účasť na Galavečeri k 25. výročiu 

JA Slovensko, na ktorom mohli diskutovať o svojej podnikateľskej skúsenosti s ministrom školstva Petrom 

Plavčanom, ako aj s ďalšími  renomovanými podnikateľmi. Úspešné ťaženie Vobisu sa však začalo už skôr. 

CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE  A MEDZINÁRODNÉ  CERTIFIKÁTY  

 JA City Innovation Camp: 1. MIESTO Renáta Gaálová (III.C) a 

dve 3. miesta - Nina Nálezová (III.C) a Júlia Katrincová (III.A) 

 Social Innovation Camp: 1.MIESTO Dominika Bencsíková (III.A) 

 Medzinárodný Entrepreneurial Skill Pass (certifikát ESP) získali: 

Simona Skladaná, Roberta Matúšová, Patrik Mikóczi, 

Dominika Bencsíková a Matej Krchňák (všetci III.A) 

 Konferencia mladých lídrov (najlepší absolventi programu 

v rámci SR): Simona Skladaná a Roberta Matúšová (III.A) 

ZÁKLADY PODNIKANIA NA ZŠ  

Niektoré naše Vobisáčky však ani po 

likvidácii JA Firmy nezaháľali a stali sa 

mentorkami programu Základy 

podnikania na základných školách.  

Počas piatich dvojhodinových lekcií museli zvládnuť triedu často divokých piatakov, resp. šiestakov, 

ktorých hravou formou oboznamovali so svetom biznisu, financií, personalistiky a marketingu. 

Mohli ste ich stretnúť na ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede (Renáta Gaálová, Naďa Nálezová a Nina 

Nálezová – všetky tri sú z III.C), taktiež v Jelke (Roberta Matúšová z III.A), v Bratislave na ZŠ Česká (Simona 

Skladaná, rovnako z III.A) a aj na ZŠ Dubová (Dominika Bencsíková a Nikoleta Kvintová, obe z III.A).  

 

 Hlavný produkt: dizajnový 

zvonček na bicykel na mieru 

 Ďalšie produkty: fascikel  so 

súvislým príkladom, účt. osnova 

 Návrh motta na tričko: „Všade 

dobre, na Nevädzke najlepšie“ 

Získaný kapitál:   80 akcií po 2 EUR 

Zhodnotenie akcií za obdobie: 10 % 
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Medzi elitou už aj v strojopise 
Zavedenie e-learningového programu ZAV na výučbu desaťprstovej metódy 

bol dobrým rozhodnutím. Žiaci v ňom postupujú vlastným tempom, čo má 

výhody nielen pre tých pomalších, ale najmä pre talenty.  

Aj vďaka tomu sme v krajskom kole súťaže v spracovaní informácií na 

počítači (SIP) zaznamenali 1. MIESTO pre Patrika Mikócziho z III. A. Výkonom 

386,3 čistých úderov za min. dosiahol piaty najlepší slovenský čas a postúpil 

do celoštátneho kola. Tam už síce svoj výkon nezopakoval, ale je prvým 

žiakom v histórii školy, ktorému sa podarilo dostať do finále. 

Premiéru sme mali aj v medzinárodnej internetovej súťaži INTERSTENO a ani tu 

si  Patrik nepočínal zle. V kategórii odpis v materinskom jazyku (17-20 rokov) 

skončil spomedzi 529 mladých ľudí na skvelom 62. mieste. Mimochodom, bol štvrtým Slovákom v poradí. 

Erasmus+ dal učiteľom inšpiráciu, žiakom krídla 

Vzdelávacie granty mali u nás v tomto roku 

vďaka koordinátorke európskych projektov 

Ing. Eve Stančíkovej až dvojnásobné 

zastúpenie. Pozrime sa na ne.  

 

POZNÁVAJME PRAX V  INÝCH 

KRAJINÁCH – ROČNÝ PROGRAM 

Štyria žiaci mohli vďaka spolupráci s ADC 

College absolvovať svoju odbornú prax 

v londýnskych firmách. V máji 2017 ste 

preto mohli stretnúť Jakuba Mikuláša 

(III.A) v JP Accountancy, Xeniu Sikoru 

(III.C) v Big Choice Group, Luciu 

Bajakovú (III.C) v Special Yoga 

Foundation a na recepcii  PointA Hotela 

praxovala zase Simona Skladaná (III.A).  

 

Súčasťou grantu bola aj 5-dňová stáž 

našich učiteľov na pôde pražskej 

Obchodnej akadémie Heroldovy sady. 

Pracovná návšteva nám priniesla nové 

inšpirácie v práci cvičnej firmy a 

informatiky, no azda najväčší prínos 

vidíme vo využívaní efektívnejších metód 

výučby strojopisu. 

 

 

 

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO ŠKÔL  

TROJROČNÝ PROGRAM 2016-2019 

S niektorými školami nás už spája 

dlhodobejšie priateľstvo. Nájdete 

ich trebárs v nemeckom Bottrope 

(Berufskolleg der Stadt Bottrop) 

alebo španielskej Barcelone (IES-

SEP La Guineueta).  

S oboma partnermi sme preto vypracovali nový projekt 

„Kreatívne podnikanie v oblasti voľnočasových aktivít“.  

Ing. Eva Stančíková, Mgr. Beáta 

Baráthová a Mgr. Katka Barnová 

pripravili v Bottrope všetko tak, 

aby sa v apríli 2017 mohlo desať 

našich dievčat pripojiť k svojim 

rovesníkom priamo v Barcelone 

a odprezentovali tam výsledky 

svojej celoročnej práce. Boli to 

tretiačky Lucia Bajaková a Xenia 

Sikora, druháčky Aurélia Habová,  

Kristína Knotková, Simona Mišolajová aj Karin Sillová, a za 

nastupujúcu generáciu Patrícia Šahová, Sofia Kubešová, 

Lara Šipicki a Viktória Krišková (všetky z I. B). 
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Na 4. školskom veľtrhu zvíťazila Makovička 

Vždy, keď na dvore začne kvitnúť čerešňa, 

vieme, že sa blíži vrcholné podujatie roka. Tešíme 

sa naň všetci, najmä Ing. Terézia Garaiová a Ing. 

Adriana Jurášková, ktoré naň svojich druhákov 

pripravujú osem mesiacov na podnikateľských 

zručnostiach. Samotní druháci majú možno tak 

trochu aj obavy, či sa im podarí naplniť vízie zo 

septembra. Zvyčajne však všetky firemné stánky 

prekonajú očakávania. Málokto si totiž dovolí 

odfláknuť prípravu, najmä ak vie, že sa nevyhne 

kritickému oku učiteľov, starších spolužiakov, 

príbuzných, ba dokonca i kamery TV Ružinov.  

 

Cenu sympatie si odniesol stánok z II. C Dream Kebab. 

Ktovie, či to nebolo aj vďaka tomu, že svojou dobrotou 

nakŕmili takmer polovicu školy 😊. 

Za úspechom firmy u verejnosti stáli Barbara Botlóová, 

Samir Kouhen, Daisy Kukumbergová a Sára Vavrušová. 

  

4. ŠKOLSKÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM  

Pre 21 cvičných firiem sme pripravili 12 cien, 

preto je logické, že ocenenie nemohol získať 

každý. Vyhrali sme však predovšetkým my, 

zákazníci. Mohli sme tu nájsť voňavé kytice 

aj nebesky sladké pokušenia, tetovacie 

štúdiá i taxislužbu, exotický kebab, čajovňu či 

pravekú limonádu, dizajnérov pre interiéry i 

odevy, kníhkupectvo, nahrávacie štúdio, 

kaderníctvo, eventovú agentúru, výrobky 

z medu či maku, a tiež prírodnú kozmetiku.  

Ako to nakoniec dopadlo? 

 
 

 

 
 

Makovička z II.B upútala dvoma výraznými prvkami: 

vizuálnou stránkou a ponukou originálnych výrobkov. 

Firma sa zamerala na typickú slovenskú plodinu, čo by 

na skutočnom trhu výrazne podporilo najmä domácu 

produkciu. Porotu zaujali makové koláčiky alebo 

čokoláda s makom, no hádam najvýraznejšie 

zapôsobili samotné „makovičky“, čiže tím ako celok. 

Aj preto sa Kristína Knotková (druhá zľava) stala 

zároveň aj osobnosťou veľtrhu. Okrem nej si víťaznú 

trofej odniesli aj Karin Sillová, Petra Gažová, Lucia 

Bakičová a Jordan Balodys Hernandez Pita. 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

Na Nevädzke však netrénujeme len 

zručnosti podnikateľské, ale aj tie 

pohybové. Každú zimu sa nám 

prváci vykrúcajú na svahu doľava 

i doprava - a to sa dialo aj tento rok 

na lyžiarskom kurze v Makove. 

Pošťastilo sa nám tam vypátrať aj 

kus snehu, takže sme sa od radosti 

doobliekali tak, ako prišlo.  

 

Z tretiakov by sme zase radi vydolovali na kurze na 

ochranu života a zdravia 

onakvejšie schopnosti – 

napríklad nestratiť hlavu a 

cestu v cudzom teréne, 

podať prvú pomoc, resp. 

štyri správne zložené ruky 

zranenému, prípadne sa 

trafiť do terča (asi sa nám 

podarilo, keďže danielia 

zver v Borinke nehlásila 

túto jar žiadne straty). 

Nesmieme zabudnúť ani na ďalšie športové aktivity –  

korčuľovanie na ľade či 

turnaje tried vo florbale, 

basketbale, volejbale, ... 

Raz v nich vyhrávajú tí, 

inokedy zas oní, ale my 

vieme, že to vôbec nie je 

dôležité. 

MEDZINÁRODNÁ CENA  

VOJVODU Z EDINBURGHU 

Program, nad ktorým drží záštitu prezident SR 

Andrej Kiska, ukončilo bronzovou medailou 

v druhom roku fungovania u nás šesť žiakov. 

Cenu si od britského veľvyslanca Andrewa 

Gartha prevzali Lucia Kovárová, Dominik 

Ráček, Lukáš Žilavý, Mária Mikulová (všetci 

IV.A), Eva Dhin Thi a Tomáš Duľa (II. A). 

Program DofE viedli angličtinárky Mgr. Lucia 

Matúšková a Mgr. Katarína Barnová.  

 

VŠETKO JE NA WEBE  

Nie je v našich silách písať o všetkom,  čo sa 

na Nevädzke počas roka udialo. Mali by 

sme skôr spomenúť Mladého účtovníka, a či 

Recyklohry? Je vari pre školu dôležitejšie 

Naše mesto alebo zbierka ku Dňu narcisov?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najhoršie na tom je, že sa nám tu nezmestia 

všetky tie úžasné fotografie našich žiakov. 

Nájdete ich však na týchto adresách:  

 oanba.edupage.org  

 facebook.com/nevadzka 

 facebook.com/aplikacinanevadzke  

 facebook.com/cvicnacinanevadzke 

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT  

Žiacka samospráva mala aj v tomto roku plné ruky 

práce. Dedukujeme to nielen podľa počtu oznamov 

o stretnutí parlamentu, ktoré visia na nástenke, ale aj 

podľa fotografií z Imatrikulácií prvákov, Mikulášskej 

nádielky či z Valentínskeho trhu. A opäť sa u nás našlo 

aj niekoľko ľudí s veľkým Ľ, ktorí boli darovať 

najvzácnejšiu tekutinu na svete. Načo toľko slov, 

radšej im rovno poďakujme: Simone Bódoovej, 

Adamovi Novákovi, Lukášovi Kontárovi a Melise 

Kúrovej z III.B, Monike Juranovej a Diane Gécovej 

(IV.A), Nine Nálezovej, Natálii Klepáčovej a Petrovi 

Tvrdoňovi z III.C, Petre Tichej zo IV.B, Jaroslavovi 

Kozanjukovi zo IV.C a na záver i učiteľke Ing. Renáte 

Zmajkovičovej, ktorá mimo toho parlament aj viedla. 
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To ešte stále 

nie je všetko 

   

SLOVENSKÝ JAZYK A SPOLOČENSKÉ VEDY  

Olympiáda zo slovenského jazyka (školské kolo): 

Kategória A:     Kategória B: 

1. Barbora Hanuliaková III. A 1. Kristína Knotková II. B 

Hviezdoslavov Kubín (školské kolo): 

Kategória poézia:   Kategória próza: 

1. Veronika Dohoráková III. C 1. Kristína Knotková II. B 

Vráťme knihy do škôl (celoslovenská súťaž):  

2. miesto - Renáta Staňová I. B Cena YOLI - Lara Šipicki I. B 

Ďalšie akcie: Záložka spája školy, Beniakove Chynorany, Druhá šanca 

pre knihu – Škola ide na Slovan, Návraty poézie, Mestská knižnica 

Exkurzie: Krakow – Vieliczka – Osvienčim, Modra – Mohyla na Bradle 

CUDZIE JAZYKY 

Olympiáda - anglický jazyk (šk. kolo): Nemecký jazyk (ŠK):  

Kategória A:  Samuel Hronec I. C  1. Kristína Knotková II. B 

Kategória B:  Ela Krchnavá IV. A  

Kategór. C2: Adam Novák III. C   

Ďalšie akcie: Francúzsky inštitút, divadelné predstavenia v angličtine 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY 

Genius Logicus – vynikajúci medzinárodný riešiteľ:  

  1. Patrícia Gallová  I. A (100%)    2. Nóra Tekauer  III. B (95%) 

Matematický klokan – školský šampión v kategórii KADET: 

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

Školský vedomostný kvíz BIO-HOG: 

I. A – Patrícia Gallová, Samuel Matejov a Michal Fekete  

Recyklohry: 1. miesto Samuel Sipos  II. B 

Ďalšie akcie: Deň narcisov, Green Day, Fajčenie a zdravie (workshop) 

Exkurzie: Seegrotte - Laxenburg - Kittsee (geografická), Botanická 

záhrada, Múzeum informatiky (IKT) 

ODBORNÉ EKONOMICKÉ PREDMETY 

Mladý účtovník (školské kolo):        Písanie na PC (školské kolo): 

1. Scarlett Vitteková IV. B   II. ročník: Ľuboš Ragas II. B 

2. Jaroslav Kadnár IV. A  III. ročník: Patrik Mikóczi III. A 

     IV. ročník: Dominika Popovičová 

     (podrobnejšie pozri na str. 4) 

Ďalšie akcie: súťaž Mladý Európan, Ženy v biznise (IBM), Profesia Days, 

Start-up Youth Day, návšteva učiteľov z Kene, Back to school, Bankári 

do škôl, Leaders for a Day, Deň župných škôl 

Odborné prednášky: Finančný trh, bankovníctvo - NBS a Tatrabanka, 

Ochranné známky, Trestnoprávna zodpovednosť, Daň z nehnuteľností 

Exkurzie: VW Slovakia, Zastúpenie EK v SR a NR SR, Kenzel Hurbanovo 

ŠPORT, KULTÚRA A VOĽNÝ ČAS  

Ďalšie akcie: Bikefest Kalnica, Detský festival Kenzelu, exkurzia v RTVS 

a SND, Výstava gobelínov, Svet médií, zbierka pre Slobodu zvierat, 

Imatrikulácie prvákov, prednášky CPPPaP o sektách, anorexii, a p. 

Pochvala riaditeľkou školy: 

Viktória Krišková I.B 

Sofia Kubešová I.B 

Patrícia Šahová I.B 

Lara Šipicki I.B 

Šárka Halusková I.C 

Simona Valentová I.C 

Veronika Gregorcová I.C 

Eva Dhin Thi II.A 

Kristína Knotková II.B 

Karin Sillová II.B 

Aurélia Habová II.C 

Simona Mišolajová II.C 

Dominika Bencsíková III.A 

Adriana Fazekašová III.A 

Slávka Jančárová III.A 

Matej Krchňák III.A 

Roberta Matúšová III.A 

Vanessa Michalicová III.A 

Patrik Mikóczi III.A 

Jakub Mikuláš III.A 

Simona Skladaná III.A 

Nikola Viglaská III.A 

Simona Bodóová III.B 

Jozef Bognár III.B 

Veronika Bojda III.B 

Michaela Frézová III.B 

Lukáš Kontár III.B 

Melisa Kúrová III.B 

Lucia Matláková III.B 

Adam Novák III.B 

Sára-Mária Podolinčáková III.B 

Tomáš Varga III.B 

Lucia Bajaková III.C 

Alexandra Bednárová III.C 

Samuel Bíro III.C 

Patrícia Čižmárová III.C 

Miroslav Kuruc III.C 

Nina Nálezová III.C 

Silvia Nemcová III.C 

Xenia Sikora III.C 

Peter Tvrdoň III.C 

Jaroslav Kadnár IV.A 

Mária Mikulová IV.A 

Dominika Popovičová IV.A 

Dominik Ráček IV.A 

Dominik Ťapuška IV.A 

Kristína Wenhardtová IV.A 

Petra Tichá IV.B 

Martin Čulen IV.C 

Natália Foglová IV.C 

Jaroslav Kozanjuk IV.C 

Ivana Krížová IV.C 

Nikola Prochácová IV.C 

Veronika Tichá IV.C 

Petra Vaverková IV.C 
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Základné informácie o škole 

Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu so 

zameraním na podnikateľské zručnosti. V rámci 4-ročného denného štúdia v odbore 6317 M obchodná 

akadémia otvárame každý rok tri triedy po 30 žiakov. 

Obsahom denného štúdia sú: 

A) všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), 

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

B) odborné predmety: ekonomika, účtovníctvo, ekonomické cvičenia, tovaroznalectvo, právna náuka, 

administratíva a korešpondencia, podnikateľské zručnosti, hospodárske výpočty, konverzácie z cudzieho 

jazyka, poisťovníctvo, úvod do makroekonómie, hospodárska geografia a aplikovaná informatika 

C) povinne voliteľné predmety: cvičná firma - praktikum, aplikovaná ekonómia, praktické účtovníctvo, 

daňová sústava a bankovníctvo 

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 štúdia nájdu uplatnenie v obchodných 

spoločnostiach, štátnej správe,  poisťovniach a bankách alebo môžu 

začať ihneď podnikať vo vlastnom mene. Nájdete ich na daňových 

úradoch, vo finančných i personálnych oddeleniach firiem, pracujú 

v odbyte, manažmente i marketingu, najviac sú však žiadaní 

v profesionálnych účtovníckych firmách v pozícii junior – účtovník. 

Perspektívne môžu uvažovať aj o kariére daňového poradcu 

či audítora. Naši absolventi sú však dostatočne pripravení aj 

na štúdium na vysokých školách ekonomického, sociálno-právneho 

či iného adekvátneho zamerania.  

Vybavenie školy: Nachádzame sa v príjemnej časti Ružinova mimo hlavnej dopravnej tepny. V hlavnom 

pavilóne máme 12 kmeňových tried, pričom každá je zariadená na multimediálne vyučovanie (projektor 

a počítač s pripojením na internet). Žiaci tam majú k dispozícii mikrovlnnú rúru, automat na potraviny a 

nápoje. V ďalších pavilónoch možno nájsť päť počítačových učební, ďalej špeciálne zariadenú učebňu 

určenú pre cvičné firmy, telocvičňu a posilňovňu. Stravovanie s ponukou štyroch jedál zabezpečujeme vo 

vlastnej školskej jedálni. Žiaci majú možnosť využiť bezplatné služby školskej psychologičky. 

„Všade dobre, na Nevädzke najlepšie“ 
Motto, ktoré vybrali naši tretiaci na tohtoročné imatrikulačné 

tričká, nie je náhodné. My všetci, ktorí v trávime v našej  škole na 

Nevädzovej ulici takmer tretinu dňa, sa tu snažíme vytvárať druhý 

domov. Patria doň však nielen žiaci a pedagógovia, ale aj 

ostatní zamestnanci školy.  

Naše pani kuchárky, ktorým Mikuláš priniesol „Rad zlatého 

valčeka“. Pán školník, ktorého podozrievame, že dokáže opraviť 

všetko na svete. Obaja naši vrátnici, ktorí tak neradi nechávajú 

čakať oneskorencov pred dverami. Pani upratovačka, bez ktorej 

by sme sa raz určite „utopili“ v odpadkoch. Dievčatá zo sekretariátu, ale aj pán Ing. Karol Vadasz, ktorý je 

našou spásou vždy, keď začnú štrajkovať počítače. Ďakujeme za vašu svedomitú prácu. 

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 

oanba.edupage.org  E-mail školy: oanba@oanba.sk  02/43 42 01 16 (zborovňa) 


