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SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

školy za školský rok 2020/2021 
 

 

 

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Daniela Žiaková,   riaditeľka školy  v. r.  

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 11. 10. 2021 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy po prerokovaní 12. 10. 2021 odporúča zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju, 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

 

s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 
 

Ing. Ivana Fafráková, v. r. 

predseda Rady školy pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava  

za školský rok 2020/2021 
 

 

................................................................................. 

za zriaďovateľa 

(titul, meno a priezvisko, podpis) 
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Oblasti hodnotenia školy: 

 
I. Základné údaje o škole a zriaďovateľovi  

II. Informácie o činnosti rady školy a činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

III. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

IV. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  

V. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

VI. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme 

duálneho vzdelávania   

VII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky uplatnenia žiakov 

na trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

VIII. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, ich vekovej štruktúre a plnení 

kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

IX. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

X. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase   

XI. Informácie o aktivitách spojených s prezentáciou školy na verejnosti 

XII. Informácie  o spolupráci školy s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými 

osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo 

žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného 

opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

XIII. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri zabezpečovaní výchovy 

a vzdelávania  

XIV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky 

XV. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

XVI. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v školskom roku 2020/2021 

XVII. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

XVIII. Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

XIX. Informácie o uskutočnených aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK v danom školskom roku   

XX. Vyhodnotenie plánu činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu 

ekonomiku za školský rok 2020/2021 
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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole a zriaďovateľovi  
 

Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy  Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 

Adresa školy Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava 

Telefónne číslo 0904 649 100 

Faxové číslo 058/734 56 25 

Adresa elektronickej pošty skola@oarv.sk 

Webové sídlo www.oarv.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055 7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk 
 

Riaditeľka školy Daniela  Žiaková, Ing.  0904 649 100 

Zástupkyňa riaditeľky 

školy 
Stanislava Lukáčová, Ing.  0904 648 764 

Vedúca výchovy 

v školskom internáte 
Kvetoslava Mátrayová, Mgr.  0904 650 809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/obchodnaakademiarv 
 

 
 

https://www.instagram.com/obchodna_akademia_roznava/ 
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https://oarv.edupage.org/ 
 

POSLANIE A VÍZIA  

 
Poslanie školy 
 

Škola    plní   požiadavky  zákazníka a  zainteresovaných  strán  –  žiakov,  rodičov,  

zamestnávateľov a aj  širokej verejnosti.  Škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.  Postupy a metódy 

v systéme vzdelávania a výchovy spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích 

schopností, podpore celoživotného vzdelávania,  emocionálnej  zrelosti žiaka,  motivácie 

k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia 

schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. 

 

Poslaním našej školy je: 
 

a) uplatňovaním  nových  inovačných  metód a  postupov  vo   vzdelávaní    žiakov   poskytovať 

kvalitné všeobecné a odborné stredoškolské vzdelávanie a dosiahnuť    ich   všeobecnú 

a odbornú pripravenosť na uplatnenie sa v práci a v živote, ale aj v ďalších formách štúdia,   

b) výchovno-vzdelávacím pôsobením rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, ich komunikačné 

a tvorivé schopnosti a zručnosti v práci s modernými informačnými technológiami, 

c) vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj nadania a talentu žiakov, pre formovanie ich 

občianskych, mravných a hodnotových postojov v súlade s európskou a národnou tradíciou, 

d) zabezpečiť podmienky pre inkluzívne vzdelávanie žiakov a vzdelávanie žiakov zo 

znevýhodneného sociálneho prostredia. 

 

 
 

Vízia školy 

 
vychádza z princípu aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov školy, ostatných 

komunít a inštitúcií naprieč spoločenským spektrom nášho mesta a regiónu. 

Cieľom takto chápaných vzťahov je poskytovať žiakom, za využitia moderných technológií                    

a moderných foriem a metód výchovno-vzdelávacej práce, kvalitné vzdelanie a odborné zručnosti, 

prostredníctvom ktorých sa uplatnia v ďalších formách vzdelávania a aj v praxi.  

 

Víziou školy je digitálnou transformáciou školy, flexibilitou, príťažlivosťou, prístupnosťou                   

a kvalitou odborného vzdelávania pripraviť absolventov na konkurenčný trh a život v informačnej 

spoločnosti  

 

Byť školou, ktorá  

 je v povedomí verejnosti na poprednom mieste medzi vzdelávacími inštitúciami v úrovni 

výchovno-vzdelávacej práce a v kvalite vykonávanej činnosti, 

 vytvára čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských 

aktivít, ktoré žiakom umožnia aplikáciu získaných  vedomostí a zručností ktoré od nich 

bude vyžadovať prax alebo ďalšie formy vzdelávania, 

 efektívne využíva potenciál pedagogických odborníkov, ktorí neustále z vlastného 

presvedčenia a pocitu potreby skvalitňujú svoju prácu, 

 zabezpečí stabilný sociálny status zamestnancov a podporuje ich ďalšie vzdelávanie, 

odborný a profesijný rast, 

 vytvorí podmienky žiakom aj verejnosti realizovať svoje vzdelávacie aj relaxačné aktivity, 

 dokáže príkladom pestovať u žiakov zdravý životný štýl prostredníctvom rozvoja  

pohybových aktivít a  telesnej výchovy, a tak bojovať proti civilizačným chorobám. 

 

 

https://oarv.edupage.org/
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SWOT analýza školy 

Silné  stránky Slabé  stránky 

 stabilná pozícia školy medzi  strednými 
 odbornými školami okresu a košického regiónu 
 spolupráca so zamestnávateľmi v systéme duálneho 

vzdelávania 
 kvalifikovanosť všetkých učiteľov 
 absolvovanie vzdelávania učiteľov v oblasti využívania 

moderných metód a foriem výučby  
 absolvovanie vzdelávania učiteľov v oblasti IKT 
 činnosť a aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy 

pre kreatívnu ekonomiku 
 aktívna práca žiakov a učiteľov pre oblasť cvičných firiem – 

spojenie s praxou 
 pravidelná účasť cvičných firiem školy na medzinárodných 

veľtrhoch 
 veľmi dobré materiálno-technické vybavenie školy pre 

výučbu odborných aj všeobecno-vzdelávacích predmetov 
 veľmi dobré materiálno-technické a priestorové vybavenie 

školy pre telovýchovnú a športovú činnosť 
 internetové pripojenie v učebniach a kabinetoch a WIFI 
 elektronizácia dokumentov školy a dochádzky žiakov a 

zamestnancov 
 úspešná realizácia bilingválneho odboru obchodnej 

akadémie 
 úspešná implementácia dvojročného projektu ERASMUS+ 

odborné stáže 
 zabezpečenie ubytovania v školskom internáte pre žiakov 
 zabezpečenie stravovania pre žiakov  

a zamestnancov 

 slabá motivácia žiakov vzhľadom k trhu práce 
 rozdielna úroveň žiakov ZŠ v ovládaní CUJ 
 rozmiestnenie školy vo viacerých budovách  
 slabší záujem žiakov o mimoškolské aktivity 
 vysoká absencia žiakov zo zdravotných dôvodov 
 vysoká miera nezamestnanosti v regióne 
 vysoký priemerný vek zamestnancov 

 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 reštrukturalizáciou odborov sa vytvorili širšie možnosti 
uplatnenia sa žiakov v praxi 

 tvorba ŠkVP na základe požiadaviek praxe a regiónu 
 požiadavka praxe na kvalitných absolventov so zameraním 

na IKT a znalosť cudzích jazykov 
 získavanie finančných zdrojov z projektov  
 (Erasmus+, OP Vzdelávanie, IROP) 
 široké možnosti využívania internetu na vzdelávacie účely 
 širšie možnosti štúdia na vysokých školách 
 možnosti úpravy učebného plánu a zaraďovania nových 

predmetov podľa požiadaviek praxe a regiónu 
 rozvoj bilingválneho vzdelávania 
 široká ponuka ďalšieho vzdelávania   
 zavedenie systému duálneho vzdelávania 
 projekt IT Akadémia – vzdelávanie 21. storočia 

 nepriaznivý demografický vývoj v regióne (nedostatok 
žiakov) 

 znižovanie vedomostnej úrovne žiakov základných škôl 
 zlá finančná situácia v rodinách prináša zvýšenie počtu 

žiakov bez záujmu o vzdelávanie 
 zlý zdravotný stav žiakov a následná vysoká absencia 
 odchod  učiteľov cudzích jazykov a informatiky   do 

finančne zaujímavejších odvetví 
 absentujúce veľké firmy v regióne pre možnosť spolupráce  
 nedostatočný tok informácií o potrebách trhu práce 

v regióne pre rodičov a výchovných poradcov v základných 
školách  
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Strategický rozvoj – smerovanie školy 
 
    Základné strategické smerovanie školy 

 zachovať dobré meno a postavenie školy v Košickom kraji  

 vytváranie dobrého mena školy založiť na spokojnosti žiakov, ich motivácii, motivácii 

a vzdelávaní učiteľov, úspešnosti absolventov, kvalite vzdelávania 

 udržať a zdokonaľovať kvalitu riadenia školy 

 zvyšovať a stabilizovať počet žiakov v dimenziách pozitívneho demografického vývoja 

 rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade s profiláciou odborov štúdia 

 zosúladiť rozsah a kvalitu všeobecnej a odbornej prípravy žiakov s požiadavkami praxe 

s dôrazom na rozvoj kompetencií a zručnosti v oblasti práce s IKT 

 rešpektovať potreby a záujmy žiakov tak, aby si našli v prostredí školy svoj sociálny status a 

svoju víziu uplatnenia sa v živote 

 podporou systému duálneho vzdelávania zabezpečiť prípravu žiakov na možnosti 

zamestnania sa hneď po ukončení školy 

  rozvíjať v regióne systém duálneho vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi 

 skvalitňovať podmienky bilingválneho vzdelávania 

 zabezpečiť efektívne hospodárenie školy 

 zabezpečiť účinný marketing a medializáciu dobrých výsledkov 

 zabezpečiť procesy autoevalvácie školy a monitorovania 

 

Vyhodnotenie smerovania školy za posledné obdobie: (za posledné tri roky) 

1. Úspešne sa rozvíja  výchovno-vzdelávací proces v rámci rozšíreného vyučovania informatiky 

v odbore obchodná akadémia. 
 

2. Úspešne  sa etabloval bilingválny odbor obchodnej akadémie, v rámci ktorého sa úspešne uplatňujú 

žiaci v praxi a v ďalších formách štúdia. 
 

3. Vedenie školy v spolupráci s RÚZ a ŠIOV pripravilo podmienky a realizuje vzdelávanie v 

systéme duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia od školského roka 2019/2020. 
 

4. Dôslednou a systematickou prácou sa škola vyprofilovala a vytvorila si personálne aj materiálne 

podmienky pre ďalší rozvoj centra odborného vzdelávania a prípravy 
 

5. Implementáciou projektov sa stalo vzdelávanie pre žiakov efektívnejšie a zaujímavejšie  

- využívaním moderných foriem a metód práce 

- využívaním moderných prostriedkov IKT 

- prepojením vzdelávania s praxou vo firmách  

- účasťou na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cvičných firiem 

- skvalitnením podmienok pre inkluzívne vzdelávanie 
 

6. Realizáciou projektu Erasmus+ sú zabezpečené odborné stáže pre žiakov školy v zahraničí. 
 

7. Zapojením sa do národného projektu IT Akadémia sa skvalitňujú odborné vedomosti aj zručnosti 

našich učiteľov a tým aj žiakov. 
 

8. Úspešnosť žiakov v odborných aj športových aktivitách sa prejavila v pozitívnom hodnotení 

zriaďovateľa. Žiaci školy dosahujú výborné výsledky hlavne v stredoškolskej odbornej činnosti, 

v spracovaní informácií na PC a  v športových súťažiach. 
 

9. Začal sa meniť obsah vzdelávania, škola vstúpila do spolupráce s firmami, aby sa identifikoval 

nový obsah vzdelávania na stredných školách s dôrazom na predmety zamerané na informačné 

technológie a zavedenie systému duálneho vzdelávania. 
 

10. K ďalšiemu rozvoju vzdelávania smerom k informatizácii spoločnosti zabezpečila škola aj 

implementáciou projektu v rámci programu IROP, prostredníctvom ktorého škola zabezpečila 

skvalitnenie podmienok na realizáciu vyučovacieho procesu prostredníctvom informačných 

technológií.  
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II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľky školy  
 

Rada školy pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava ako poradný orgán riaditeľka 

školy bola ustanovená v zmysle § 25 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a do 4. marca 

2021 pracovala v nasledujúcom zložení: 

Rada školy ako poradný orgán riaditeľky školy 

Člen RŠ a funkcia Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Ing. Ivana Fafráková 

predseda rady školy, volená 

zástupkyňa pedagogických 

zamestnancov 

 

07. 09. 2020 

Elektronická forma,  

rokovanie per rollam 

 

 

 

 

 
 

15. 10. 2020 

Elektronická forma,  

rokovanie per rollam 

 

 

 
 

03. 12. 2020 

Elektronická forma,  

rokovanie per rollam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 02. 2021 

Elektronická forma,  

rokovanie per rollam 

 

 

Uznesenie č. 1 

Rada školy  prerokovala školský 

vzdelávací program pre jednotlivé 

študijné odbory obchodnej akadémie na 

školský rok 2020/21,  

odbor obchodná akadémia:  

Ekonóm - informatik 
 

odbor obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium: Vzdelávaním si otvárame 

bránu do sveta 
 

Uznesenie č. 1 

Rada školy na svojom zasadnutí  

prerokovala Správu  o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch        

a podmienkach za školský rok 2019/2020 

a odporučila zriaďovateľovi túto správu 

schváliť. 

Uznesenie č. 1 

Rada školy na svojom zasadnutí, ktoré sa 

konalo prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií  prerokovala 

a schválila výročnú správu o činnosti 

rady školy za školský rok 2019/2020. 

Uznesenie č. 2 

Rada školy na svojom zasadnutí, ktoré sa 

konalo prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií schválila 

rozpočet rady školy na rok 2021. 

Uznesenie č. 3 

Rada školy na svojom zasadnutí, ktoré sa 

konalo prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií schválila 

plán práce rady školy na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 1 

Schválenie kritérií na prijímacie skúšky 

do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 pre 

študijný odbor 6317 M 74 obchodná 

akadémia – bilingválne štúdium a pre 

Viera Viglaská 

podpredseda rady školy, 

volená zástupkyňa rodičov 

žiakov 

Karol Horník 

delegovaný poslanec 

Košického samosprávneho 

kraja 

Pavol Burdiga 

delegovaný poslanec 

Košického samosprávneho 

kraja 

Ing. Ján Šimko 

delegovaný zástupca 

zriaďovateľa - KSK 

MVDr. Katarína Franková 

delegovaný zástupca 

zriaďovateľa - KSK 

Mgr. Eva Vidová 

volená zástupkyňa rodičov 

žiakov 

Janette Millianová 

volená zástupkyňa rodičov 

žiakov 

PaedDr. Ondrej Sanisló 

volený zástupca 

pedagogických zamestnancov 

Valéria Flanderová 

zapisovateľka, volená 

zástupkyňa ostatných 

zamestnancov školy 
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Szilárd Szántó 

volený zástupca žiakov 

študijný odbor 6317 M 00 obchodná 

akadémia 

 

Rada školy pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava ako poradný orgán riaditeľka 

školy od 4. marca 2021 pracovala v nasledujúcom zložení: 

Rada školy ako poradný orgán riaditeľky školy 

Člen RŠ a funkcia Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
 

Ing. Ivana Fafráková 

predseda rady školy, volená 

zástupkyňa pedagogických 

zamestnancov 

 

04. 03. 2021 

Elektronicky, 

videokonferencia 

 

 
11. 06. 2021 

Elektronická forma,  

rokovanie per rollam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31. 08. 2021 

 

Uznesenie č. 1 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy, 

voľby predsedu a podpredsedu rady 

školy, zapisovateľky. 
 

Rada školy hlasovaním „per rollam“ 

prijala nasledovné uznesenia:  
 

Uznesenie č. 1 

Rada školy berie na vedomie správu 

o výsledku hospodárenia za rok 2020. 
 

Uznesenie č. 2 

Rada školy berie na vedomie informácie 

o rozpočte školy v rozpočtovom období 

2021. 
 

Uznesenie č. 3 

Rada školy prerokovala návrh počtu  

tried a prijímaných žiakov do 1. ročníka  

v členení na jednotlivé študijné odbory 

v školskom roku 2022/2023: 
 

6317 M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium 1 trieda 20 žiakov       
       

 6317 M 00 obchodná akadémia                 

1 trieda 28 žiakov 
 

Uznesenie č. 4 

Rada školy berie na vedomie 

informácie o koncepčných zámeroch 

rozvoja školy. 
 

Uznesenie č. 1 

Rada školy  prerokovala školský 

vzdelávací program pre jednotlivé 

študijné odbory obchodnej akadémie na 

školský rok 2021/22: 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm – 

informatik  

odbor obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium: Vzdelávaním si otvárame bránu 

do sveta 
 

 

Mgr. Diana Bacher 

podpredseda rady školy, 

volená zástupkyňa rodičov 

žiakov 

Karol Horník 

delegovaný poslanec 

Košického samosprávneho 

kraja 

Pavol Burdiga 

delegovaný poslanec 

Košického samosprávneho 

kraja 

Petr Zůbek 

delegovaný zástupca 

zriaďovateľa - KSK 

Ing. Karin Cseh 

delegovaný zástupca 

zriaďovateľa - KSK 

Ing. Katarína Valková 

volená zástupkyňa rodičov 

žiakov 

Mgr. Zuzana Mikulíková 

volená zástupkyňa rodičov 

žiakov 

Ing. Zuzana Šivecová 

volená zástupkyňa 

pedagogických zamestnancov 

Valéria Flanderová 

zapisovateľka, volená 

zástupkyňa ostatných 

zamestnancov školy 
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Szilárd Szántó 

volený zástupca žiakov 

Uznesenie č. 2 

Rada školy  prerokovala Školský 

poriadok platný od 02. 09. 2021 
 

Uznesenie č. 3 

Rada školy prerokovala a schválila nový 

Štatút rady školy pre obdobie 2021 - 

2025  platný od 01. 09. 2021 
 

 

Pedagogická rada ako poradný orgán riaditeľky školy 

Členovia PR Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

PaedDr. Viktor Baláž  

16. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14. 10. 2020 

(online zasadnutie) 

 

 

 

 

 

 
16. 11 2020 

(online zasadnutie) 

 

 

 

12. 01. 2021 

(online zasadnutie) 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala a schválila 

Pedagogicko-organizačný plán práce 

školy a školského internátu na školský 

rok 2020/2021. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada prerokovala plán práce 

výchovného poradcu. 
 

Uznesenie č. 3 

Pedagogická rada berie na vedomie 

informácie o využití vzdelávacích 

poukazov a postup informovania žiakov 

o záujmových útvaroch. 
 

Uznesenie č. 4 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

správu o účelových cvičeniach 

a KOŽAZ-e. 
 

Uznesenie č. 5 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

organizačné zabezpečenie  školských 

akcií. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada  prerokovala Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020 a odporučila 

zriaďovateľovi schváliť hodnotiacu 

správu. 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala výchovno-

vyučovacie výsledky žiakov za prvý 

štvrťrok školského roka 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 1 

Pedagogická rada prerokovala výchovno-

vyučovacie výsledky žiakov - na základe 

Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 

4. januára 2021, číslo: 2021/9113:1-

Ing. Zuzana Dvorčáková 

PaedDr. Iveta Emödiová 

Ing. Ivana Fafráková 

Ing. Helena Fraňová 

Mgr. Mária Gášpárová 

Mgr. Ján Hlaváč 

Mgr. Roman Jakobej 

Ing. Eva Koščová 

Mgr. Denisa Kováčová 

Mgr. Daniela Lukáčová 

Ing. Stanislava Lukáčová 

Mgr. Kvetoslava Mátrayová 

PaedDr. Diana Mešťanová 

Mgr. Lýdia Mezeiová 

Mgr. Nora Nagyová 

PaedDr. Ondrej Sanisló 

Mgr. Anna Sappanošová 

Ing. Anita Sáreníková 

Ing. Zuzana Šivecová 

Ing. Juraj Valko Krišťák 

JUDr. Petr Valný 

Mgr. Jana Vidová 

Ing. Daniela Žiaková 
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27. 01. 2021 

(online zasadnutie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1810  sa riadny termín na vyskúšanie                  

a hodnotenie žiakov, ktorých nebolo 

možné vyskúšať v prvom 

polroku školského roka 2020/2021 

predlžuje do 31. marca 2021. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada prerokovala 

organizáciu PČOZ MS. 
 

Uznesenie č. 3 

Pedagogická rada prerokovala termíny 

konania prijímacích skúšok v študijnom 

odbore 6317 M obchodná akadémia 

a 6317 M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium na školský rok 

2021/2022. 
 

Uznesenie č. 4 
 

Pedagogická rada ukladá povinnosť 

triednym učiteľom uskutočniť minimálne 

jedenkrát mesačne triednické hodiny 

dištančnou formou. 
 

Uznesenie č. 5 
 

Pedagogická rada prerokovala 

organizáciu súvislej odbornej praxe 

žiakov. 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov 

za 1. polrok školského roka 2020/2021 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada prerokovala 

hodnotenie žiakov a predĺžila  riadny 

termín na vyskúšanie v prvom 

polroku školského roka 2020/2021 

do 31. marca 2021 žiakom Lukášovi 

Gočaltovkému (I.B), Janke Lachovej 

(II.B), Lukášovi Dobošovi (III.B) a 

Oliverovi Pápezsikovi (V.A). 
 

Uznesenie č. 3 
 

Riaditeľka školy povoľuje vykonať 

komisionálne skúšky žiačke Lucii 

Laciakovej (III.B) podľa § 57 ods.1 písm. 

f)  zákona 245/2008Z.Z. – školský zákon 

v termíne do 31. augusta 2021.  
 

Uznesenie č. 4 
 

Riaditeľka školy ukladá pokarhanie 

žiakom:  

Lukášovi Gočaltovskému (I.B) a Janke 

Lachovej za porušenie školského 

poriadku v Druhej časti, článok 3 ods. B 

bod 2) a Piatej časti, článok 9 ods. 1 a 2  
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19. 02. 2021 

(online zasadnutie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09. 03. 2021 

(online zasadnutie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 

Riaditeľka školy udeľuje pochvalu za 

aktívnu účasť a úspešnú reprezentáciu 

školy na medzinárodných veľtrhoch 

cvičných firiem v Litve, Bratislave 

a Prahe žiakom IV.B triedy: 

Janke Kolesárovej, Kenethovi 

Benedikovi, Radke Borošovej, Lucii 

Fafrákovej, Dávidovi Gembckému, 

Richardovi Havadejovi, Viere 

Hlaváčovej, Michelle Kesziovej, Bianke 

Kovácsovej, Daniele Lakarošovej, 

Kataríne Lakatošovej, Tomášovi 

Leštachovi,  

a žiakom V.A triedy: 

Ľudmile Olejárovej, Alexandre 

Toporovej, Tatiane Palečkovej, Wiare 

Esthéfany Mariano Alves, Lukášovi 

Burdigovi, Tomášovi Dobošovi,  

Dávidovi Garajovi, Andrei Brenkusovej, 

Zuzane Moravanskej, Patrícii Albertovej, 

Dominike Antalovej 
 

Uznesenie č. 6 
 

Pedagogická rada prerokovala výchovné 

opatrenia uložené triednymi učiteľmi. 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala a schválila 

formu prijímacích skúšok na overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania (talentových skúšok), ich obsah 

a rozsah a jednotné kritériá na prijatie do 

1. ročníka päťročného študijného odboru 

6317 M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium pre školský rok 

2021/2022.  
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada prerokovala a schválila 

formu prijímacích skúšok, ich obsah 

a rozsah a jednotné kritériá na prijatie do 

1. ročníka štvorročného študijného 

odboru 6317 M obchodná pre školský 

rok 2021/2022.  

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala priebeh 

dištančného vzdelávania. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada prerokovala 

organizáciu konania PFIČ MS 2021. 
 

Uznesenie č. 3 
 

Pedagogická rada prerokovala 

organizáciu konania komisionálnych 

skúšok žiakov a skúšania žiakov, ktorým 



Strana 12 z 70 

 

 

 

 

 

29. 04. 2021 

(online zasadnutie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06. 05. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. 05. 2021 

 

 

 

 

 

bol predĺžený  riadny termín na 

vyskúšanie v prvom polroku školského 

roka 2020/2021. 

 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala výchovno-

vyučovacie výsledky žiakov za tretí 

štvrťrok školského roka 2020/2021. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Riaditeľka školy ukladá pokarhanie 

žiakovi Lukášovi Gočaltovskému (I.B) 

za porušenie školského poriadku 

v Druhej časti, článok 3 ods. B bod 2) 

a Piatej časti, článok 9 ods. 1 a 2. 
 

Uznesenie č. 3 
 

Riaditeľka školy udeľuje pochvalu Soni 

Révajovej  (III.A) a Kristíne Viglaskej 

(III.B) za účasť a reprezentáciu školy na 

celoštátnom kole SOČ. 
 

Uznesenie č. 4 
 

Pedagogická rada prerokovala výchovné 

opatrenia uložené triednymi učiteľmi. 
 

Uznesenie č. 5 
 

Pedagogická rada prerokovala Interný 

pokyn o administratívnom vykonaní 

internej časti maturitnej skúšky žiakov 

Obchodnej akadémie, Akademika 

Hronca 8, Rožňava v čase mimoriadnej 

situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 

2020/2021. 

 

Uznesenie č. 1 
 

Žiaci IV.B triedy splnili podmienky pre 

vykonanie maturitnej skúšky v školskom 

roku a 2020/2021.  
 

Uznesenie č. 2 
 

Žiaci V.A triedy splnili podmienky pre 

vykonanie maturitnej skúšky v školskom 

roku a 2020/2021.  
 

Uznesenie č. 3 
 

Pedagogická rada aktualizovala 

organizáciu vyučovania a plán činnosti 

na mesiace máj a jún 2021 v súlade 

s manuálom MŠVVaŠ SR Návrat do 

škôl. 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala a schválila 

konanie 2. kola prijímacích skúšok na 

nenaplnený počet žiakov v triede: 

- v študijnom odbore 6317 M 74 

obchodná akadémia – bilingválne 
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02. 06. 2021 

 

 

 

 

10. 06. 2021 

(per rollam) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

28. 06. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

07. 07. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25. 08. 2021 

 

štúdium : 6 voľných miest  

- v študijnom odbore 6317 M 00 

obchodná akadémia: 8 voľných  miest. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada schválila organizačné 

zabezpečenie školských akcií v mesiaci 

jún 2021. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada prerokovala návrh 

počtu tried a prijímaných žiakov do 1. 

ročníka: 
 

študijný odbor 6317 M obchodná 

akadémia – 1 trieda, 28 žiakov (v tom 10 

žiakov v SDV) 
 

študijný odbor 6317 M 74 obchodná 

akadémia – bilingválne štúdium –  

1 trieda, 20 žiakov  
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov 

za druhý polrok školského roka 

2020/2021.  
 

Uznesenie č. 2 
 

Riaditeľka školy povoľuje vykonanie 

komisionálnych skúšok žiačke Lucii 

Laciakovej  (žiačke III. B triedy)             

v termíne do 31. 08. 2021.  
 

Uznesenie č. 3 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

organizačné zabezpečenie ukončenia 

školského roka 2020/2021.  
 

Uznesenie č. 4 
 

Pedagogická rada prerokovala interný 

pokyn o pravidlách vzdelávania žiakov   

v zahraničí. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Odovzdať zápisnice zo zasadnutí MZ, 

PK a sekcií  elektronicky. 

                      T: do 12. 07. 2021                                 

                      Z: vedúci MZ, PK, sekcií 
 

Uznesenie č. 2 
 

Odovzdať podklady a  zmeny ku 

školskému vzdelávaciemu programu. 

                       T: do 23. 08. 2021 
 

Uznesenie č. 3 
 

Odovzdať návrhy a úpravy do plánu 

práce školy na školský rok 2021/2022. 

                       T: do 25. 08. 2021 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 
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30. 08. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manuál Školský semafor v školskom 

roku 2021/2022, ktorý stanovuje 

základné prevádzkové podmienky škôl  

a školských zariadení, vrátane špecifík 

dodržiavania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní počas pandémie ochorenia 

COVID-19 za účelom udržať bezpečné 

prostredie v školách a školských 

zariadeniach. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

úvodné organizačné pokyny pre školský 

rok 2021/2022. 
 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí 

prerokovala a odporučila zriaďovateľovi 

schváliť na školský rok 2021/2022 

školský vzdelávací program pre 

jednotlivé študijné odbory obchodnej 

akadémie, ktoré majú tieto názvy: 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm – 

informatik 

odbor obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium: Vzdelávaním si otvárame cestu 

do sveta 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pedagogická rada prerokovala a schválila 

Školský poriadok Obchodnej akadémie, 

Akademika Hronca 8, Rožňava vydaný 

v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 3 
 

Pedagogická rada berie na vedomie  

organizačné pokyny k otvoreniu 

školského roka 2021/2022.  
 

Uznesenie č. 4 
 
 

Vyhodnotiť plán osobného vzdelávania 

a rozvoja za školský rok 2020/2021 

a vypracovať nový plán na školský rok 

2021/2022. 

                   T: 10. 09. 2021                            

                   Z: pedagogickí zamestnanci 
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Pedagogická rada ŠI ako poradný orgán riaditeľky školy 

Členovia PR Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Mgr. Mária Gášpárová 
 

28. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 
14. 05. 2021 

 

 

 

 

 
 

 

01.06. 2021 

 

 

 

 

 

 

08. 06. 2021 

 

 

 
23. 06. 2021 

 

 

 

 
 
 

27. 08. 2021 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada navrhuje žiačkam: VF, 

BG a VS v súlade so Školským 

poriadkom ŠI pri OA v Rožňave, článok 

4, bod 1e podmienečné vylúčenie zo ŠI 

so skúšobnou lehotou do 31. 03. 2021.  
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada navrhuje žiakovi GU 

v súlade so Školským poriadkom ŠI pri 

OA v Rožňave, článok 4, bod 1e 

podmienečné vylúčenie zo ŠI so 

skúšobnou lehotou do 30. 06. 2021.  
 

Uznesenie č. 1 

Pedagogická rada navrhuje žiačkam AB 

a BG v súlade so Školským poriadkom 

ŠI pri OA v Rožňave, článok 4, bod 1e 

podmienečné vylúčenie zo ŠI so 

skúšobnou lehotou do 30. 06. 2021.  

 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada berie na vedomie 

vyriešenie problémov v ŠI. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pedagogická rada navrhuje žiačke EM  

v súlade so Školským poriadkom ŠI pri 

OA v Rožňave, článok 4, bod 1f  

vylúčenie zo ŠI.  
 

Uznesenie č. 1 
 

Schválenie návrhov do pedagogicko-

organizačného plánu práce školského 

internátu 
 

Uznesenie č. 2 
 

Schválenie Školského poriadku ŠI 
 

Uznesenie č. 3 
 

Rozdelenie žiakov do výchovných skupín 
 

Mgr. Kvetoslava Mátrayová 

Mgr. Lýdia Mezeiová 

Mgr. Nora Nagyová 

Ing. Daniela Žiaková 

 

 

  



Strana 16 z 70 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

MZ odborných predmetov Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Ing. Ivana Fafráková 
vedúca MZ OP 

vedúca sekcie EKO 

 

10. 11. 2020 

(online) 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. 12. 2020 

(online) 

 

 
12. 01. 2021 

(online) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04. 02. 2021 

(online) 

 

 

 

 
29. 04. 2021 

(online) 

 

 
02. 07. 2021 

 

Uznesenie č. 1 
 

Schválenie návrhov jednotlivých 

sekcií MZ OP k maturitným 

skúškam  - PČOZ a TČOZ 
 

Uznesenie č. 2 
 

Schválenie návrhov obsahu zadaní, 

bodovanie a stanovenie stupnice 

hodnotenia a počet bodov 
 

Uznesenie č. 1 
 

Prerokovanie súvislej odbornej 

praxe IV.B 

 

Uznesenie č. 1 
 

Prerokovanie súvislej odbornej 

praxe žiakov tried IV.B, IV.A, V.A 

a III.B 
 

Uznesenie č. 2 
 

Schválenie zmeny termínu MS – 

PČOZ a prerokovanie obsahu 

maturitných zadaní  na PČOZ 

a TČOZ 

 

Uznesenie č. 1 
 

Prerokovanie návrhov sekcií 

k TČOZ (EKO a INF)                    

a prerokovanie návrhov sekcií 

k PČOZ (UCT, ADK, INF) 

 

Uznesenie č. 1 
 

Prerokovanie súvislej odbornej 

praxe žiakov tried IV.A a III.B 

 

Uznesenie č. 1 
 

Vyhodnotenie práce MZ 

v školskom roku 2020/2021 
 

Uznesenie č. 2 
 

Prax a vyhodnotenie odbornej 

praxe žiakov v školskom roku 

2020/2021 
 

Uznesenie č. 3 
 

Maturitné skúšky – TČOZ a PČOZ 
 

Uznesenie č. 4 
 

Systém duálneho vzdelávania – 

informácie 

 

 

 

Ing. Stanislava Lukáčová 
vedúca sekcie UCT 

člen sekcie EKO 

Ing. Daniela Žiaková člen sekcie UCT 

Ing. Zuzana Šivecová 
člen sekcie EKO 

člen sekcie UCT 

PaedDr. Viktor Baláž člen sekcie EKO 

Ing. Helena Fraňová člen sekcie EKO 

Mgr. Roman Jakobej člen sekcie EKO 

PaedDr. Diana Mešťanová člen sekcie EKO 

Mgr. Denisa Kováčová člen sekcie EKO 

JUDr. Petr Valný člen sekcie EKO 

Mgr. Jana Vidová člen sekcie EKO 

Ing. Eva Koščová vedúca sekcie INF 

Ing. Juraj Valko Krišťák člen sekcie INF 

Ing. Anita Sáreníková člen sekcie INF 

PaedDr. Emília Gajdošová vedúca sekcie ADK 

PaedDr. Iveta Emödiová člen sekcie ADK 

Mgr. Daniela Lukáčová člen sekcie ADK 
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30. 08. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Plán práce jednotlivých sekcií MZ 

OP na školský rok 2021/2022 
 

Uznesenie č. 2 
 

Súvislá odborná prax – rozdelenie 

úloh a pridelenie tried 

pedagogickým zamestnancom 

zodpovedných na vykonávanie 

súvislej praxe 
 

Uznesenie č. 3 
 

Informácie o systéme duálneho 

vzdelávania   

 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

Sekcia ekonomických predmetov Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  
 

Ing. Ivana Fafráková 
 

vedúca sekcie EKO 
 

 

29. 10. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02. 02. 2021 

(online) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

01. 07. 2021 
 

 

  
25. 08. 2021 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Dištančné vzdelávanie – 

prerokovanie metodiky vyučovania 
 

Uznesenie č. 2  
 

Schválenie návrhov na úpravu 

tematických plánov z dôvodu 

dištančného vzdelávania 
 

Uznesenie č. 3  
 

Informácie o príprave SOČ,  

finančnej olympiády,  

3. ročníka ekonomickej olympiády  

 

Uznesenie č. 1 
 

Príprava a schválenie maturitných 

tém TČOZ v školskom roku 

2020/2021 pre študijný odbor 

obchodná akadémia (IV.B) a pre 

študijný odbor - obchodná 

akadémia – bilingválne štúdium 

(V.A) 
 

Uznesenie č. 2 
 

Informácie o súťažiach, príprava 

školského kola SOČ, Olympiáda 

podnikový hospodár 
 

Uznesenie č. 1 
 

Zhodnotenie práce sekcie za celý 

školský rok 2020/2021 
 

Uznesenie č. 1 
 

Plán práce sekcie pre školský rok 

2021/2022 
 

 

PaedDr. Viktor Baláž člen sekcie EKO 

Ing. Helena Fraňová člen sekcie EKO 

Mgr. Roman Jakobej člen sekcie EKO 

Mgr. Denisa Kováčová člen sekcie EKO 

Ing. Stanislava Lukáčová člen sekcie EKO 

PaedDr. Diana Mešťanová člen sekcie EKO 

Mgr. Anna Sappanošová člen sekcie EKO 

Ing. Zuzana Šivecová člen sekcie EKO 

JUDr. Petr Valný člen sekcie EKO 

Mgr. Jana Vidová člen sekcie EKO 
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Uznesenie č. 2 
 

Stredoškolská odborná činnosť – 

termíny, úlohy  
 

Uznesenie č. 3 
 

Súťaže sekcie EKO  
 

Uznesenie č. 4 
 
 

Odborné exkurzie – návrhy na 

besedy s odborníkmi z praxe, resp. 

exkurzie. 
 

Uznesenie č. 5 
 

JA Slovensko – informácie 

o aktivitách 

    

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

Sekcia účtovníctva Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Ing. Stanislava Lukáčová vedúca sekcie UCT 
 

 

29. 10. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.02. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Členky sekcie pripravia podľa 

predmetov, ktoré vyučujú, návrh 

úpravy, redukovania, prípadne 

presunu učiva v rámci jednotlivých 

tematických celkov. 
 

Uznesenie č. 2   

Členky sekcie poskytujú žiakom 

online konzultačné hodiny podľa 

predmetu a aktuálnej témy, ktorú 

v danom čase učia.  
 

Uznesenie č. 3 
 

Členky sekcie UCT navrhujú 

zachovať štruktúru praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky 

v obidvoch študijných odboroch 

podľa poslednej schválenej úpravy 

PČOZ MS.  
 

Uznesenie č. 4 
 

Na vyučovanie účtovníctva škola 

zabezpečí pre učiteľov publikáciu: 

Podvojné účtovníctvo 

podnikateľov 2020 – Anna 

Cenigová 

 

Uznesenie č. 1 
 

Aktualizácia zadaní PČOZ MS 

a príprava na podpis riaditeľke 

školy do 24. 03. 2021. 
 

Uznesenie č. 2 

Najbližšie zasadnutie sekcie UCT 

je naplánované podľa potreby, 

prípadne na marec 2021. 

Ing. Zuzana Dvorčáková člen sekcie UCT 

Ing. Ivana Fafráková člen sekcie UCT 

Ing. Anita Sáreníková člen sekcie UCT 

Ing. Zuzana Šivecová člen sekcie UCT 

Ing. Daniela Žiaková člen sekcie UCT 
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01. 07. 2021 

 

 

 
27. 08. 2021 

 

Uznesenie č. 3 

Realizácia školského kola Mladý 

účtovník 2021 bude do 19. 02. 

2021. 
 

Uznesenie č. 1 
, 

Záverečné hodnotiace zasadnutie 

sekcie účtovníctva 
 

Uznesenie č. 1 
 

Aktivity navrhované sekciou 

účtovníctva budú organizované 

v súlade s nastavenými 

protiepidemiologickými 

opatreniami v danom čase. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Zápisnica bude odovzdaná 

riaditeľke školy a vedúcej MZ OP 

v stanovenom termíne. 
 

 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

Sekcia predmetov ADK Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

PaedDr. Emília Gajdošová vedúca sekcie ADK 
 

25. 10. 2020 

 

 

 

 
 

 
 

16. 12. 2020  

 

 

 

 

 

 

 
 

14. 01. 2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Uznesenie č. 1 
 

Pripraviť školské kolo SIP, 

doriešiť pedagogickú integráciu 

žiakov, presunúť učivo – 

zamestnanecké písomnosti 

v novembri  počas zastupovania 

EG - DL  

 

Uznesenie č. 1 
 

Vyhodnotenie školského kola SIP, 

pripravovať žiakov na krajské kolo  
 

Uznesenie č. 2 
 

Uskutočňovať vzájomné 

konzultácie o vyučovaní ADK 

a OBK dištančne 
 

 

Uznesenie č. 1 
 

Prihlásiť žiakov na krajské kolo 

SIP 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pripraviť materiál na on-line prax 

žiakov IV. B a V. A 
 

Uznesenie č. 3 
 

príprava žiakov na on-line súťaž 

v odpise ZAV 2021 Slovensko  
 

PaedDr. Iveta Emödiová člen sekcie ADK 

Mgr. Daniela Lukáčová člen sekcie ADK 
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18. 02. 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. 03. 2021 

 

 

 

 

 
 

05. 05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.07. 2021 

 

 

 
 

26. 08. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Vyhodnotiť krajské kolo SIP, 

pripraviť žiakov na celoslovenské 

kolo SIP 23. – 25. 03. 2021 
 

Uznesenie č. 2 
 

Zúčastniť sa videokonferencie 

o novom OZ INTERINFO SK  

 

Uznesenie č. 1 
 

Pripraviť zadania na PČOZ MS 
 

Uznesenie č. 2 
 

Zabezpečiť účasť žiakov na 

celoslovenskom kole SIP on-line 
 

Uznesenie č. 1 
 

Zabezpečiť účasť žiakov na 

medzinárodnej internetovej súťaži  

INTERSTENO 
 

Uznesenie č. 2 
 

Riešiť členstvo OZ INTERINFO SK 
 

Uznesenie č. 3 
 

Zrealizovať súťaž v písaní textu na 

PC pre žiakov 1. ročníka  
 

Uznesenie č. 1 
 

Vyhodnotenie činnosti sekcie za 

školský rok a predložiť požiadavky 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pripraviť tematické plány  

predovšetkým  pre III. B 
 

Uznesenie č. 2 
 

Objednať výučbový program ZAV, 

importovať žiakov 1. ročníka do 

ZAV 
 

Uznesenie č. 3 
 

Informovať sa v pobočke Štátneho 

archívu o možnosti besedy – on-

line 
 

Uznesenie č. 4 
 

Zistiť pedagogickú integráciu 

žiakov 1. ročníka 
 

Uznesenie č. 5 
 

Informovať sa o štátnej skúške 

v spolupráci s OA Rimavská 

Sobota, zvyšovať výkon žiakov 

v odpise textu 
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Poradný orgán riaditeľky školy 

Sekcia predmetov informatiky Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Ing. Eva Koščová vedúca sekcie INF 
 

28. 10. 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

03. 02. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

01.07. 2021 
 

 

 

 
 

27. 08. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať úlohy pre  PČOZ pre 

bilingválny odbor 
 

Uznesenie č. 2 
 

Vypracovať úlohy pre  PČOZ pre 

odbor ekonóm – informatik 
 

Uznesenie č. 3 
 

Vypracovať úlohy na  teoretickú 

maturitnú skúšku z informatiky pre 

odbor ekonóm – informatik 
 

Uznesenie č. 1 

Vypracovať a zaslať vedeniu školy 

nové úlohy PČOZ MS časť 

Programovanie s počtom bodov 25 

a pre časť Excel s počtom bodov 

35 pre odbor ekonóm informatik 
 

 

 

Uznesenie č. 2 
 

Vypracovať a zaslať vedeniu školy 

úlohy PČOZ MS pre BOA 

Kritéria hodnotenia TČOZ MS 

schválené bez pripomienok  
 

Uznesenie č. 3 
 

Plniť úlohy podľa plánu práce 

sekcie INF 
 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať a zaslať 

vyhodnocovaciu správu a správu 

zo zasadnutia sekcie. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Pripraviť zrekonštruované učebne 

na vyučovanie 
 

Uznesenie č. 2 
 

Vypracovať plán práce sekcie 

informatiky  

 

Uznesenie č. 3 
 

Prehodnotiť maturitné otázky na 

teoretickú časť maturitnej skúšky 

v školskom roku 2020/ 2021 

Prehodnotiť úlohy pre praktickú 

časť maturitnej skúšky v školskom 

roku 2020/2021 
 

Uznesenie č. 4 
 

Členovia sekcie sa budú zapájať do 

Ing. Ivana Fafráková člen sekcie INF 

Ing. Anita Sáreníková člen sekcie INF 

Ing. Juraj Valko Krišťák člen sekcie INF 
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aktivít v rámci IT Akadémie  
 

Uznesenie č. 5 
 

Zapájať sa so žiakmi do súťaží, 

ktoré sú vyhlásené v rámci 

Slovenska, iBobor, IT Fitness-test, 

Digitálna inteligencia a iné podľa 

aktuálnej ponuky 
 

Uznesenie č. 6 
 

Spolupracovať s COV pri 

organizovaní súťaží a školení 
 

Uznesenie č. 7 
 

Spolupracovať s ostatnými 

sekciami na škole pri usmerňovaní 

žiakov zapojených do SOČ 
 

Uznesenie č. 8 
 

Uskutočniť školské kolo vo 

Wordprocessingu  
 

Uznesenie č. 9 
 

Zapojiť sa do krúžkovej činnosti 
 

Uznesenie č. 10 
 

Pripravovať žiakov končiacich 

ročníkov na praktickú maturitnú 

skúšku a teoretickú pre EI 
 

Uznesenie č. 11 
 

Členovia sekcie sa budú v rámci 

celoživotného vzdelávania zapájať 

do vzdelávacích aktivít 
 

Uznesenie č. 12 
 

Pripraviť žiakov na medzinárodnú 

certifikáciu ECDL 
 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

Predmetová komisia cudzích jazykov Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Ing. Helena Fraňová vedúca PK CUJ 
 

17. 09. 2020 

 

 

 

 

 
 

02. 10. 2021 

 

 

 

 

 
11. 02. 2021 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Uskutočniť a vyhodnotiť vstupné 

testy žiakov. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pripraviť objednávku učebníc CUJ 
 

Uznesenie č. 1  
 

Objednať učebnice CUJ 
 

Uznesenie č. 2 

Naplánovať divadelní predstavenie 

pre žiakov v ANJ 
 

Uznesenie č. 1 
 

Schválenie tém na TČOZ MS 

PČOZ MS z ANJ a NEJ 

Mgr. Roman Jakobej člen PK CUJ 

PaedDr. Emília Gajdošová člen PK CUJ 

Mgr. Denisa Kováčová člen PK CUJ 

PaedDr. Diana Mešťanová člen PK CUJ 

Mgr. Anna Sappanošová člen PK CUJ 

JUDr. Petr Valný člen PK CUJ 

Mgr. Jana Vidová člen PK CUJ 
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24. 03. 2021 

 

 

02. 07. 2021 

 

 

 

26. 08. 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 
 

Zapojiť žiakov do E-testovania  
 

Uznesenie č. 3 
 

Zabezpečiť podmienky pre 

odbornú štátnu jazykovú skúšku 

žiakov V. A 
 

Uznesenie č. 1 
 

Organizačné zabezpečenie ŠJS. 
 

Uznesenie č. 1 
 

PK CUJ berie na vedomie 

vyhodnotenie činnosti PK 
 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať plán práce PK CUJ 

 

Uznesenie č. 2 
 

Doplnenie tematických plánov 
 

Uznesenie č. 3 
 

Zabezpečiť školenie na utvrdenie 

práce s audiovizuálnou technikou 

na technike v novom digitálnom 

jazykovom laboratóriu 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

Predmetová komisia spoločensko-vedných 

predmetov Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

PaedDr. Iveta Emödiová vedúca PK SVP 
 

18. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 
 

09. 02. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. 04. 2021 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Spracovať pre žiakov metodiku 

písania prác SOČ. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Pripraviť a organizačne naplánovať 

školské kolo Olympiády zo SJL 
 

Uznesenie č. 1  
 

PK berie na vedomie vyhodnotenie 

činnosti za 1. polrok 
 

Uznesenie č. 2 

Schválenie maturitných zadaní na 

TČOZ MS a preštudovanie 

pokynov na EČ a PFIČ NS 
 

Uznesenie č. 3 
 

Organizačne pripraviť blokové 

vyučovanie pre žiakov IV.A  

a IV.B triedy 
 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať testy na prijímacie 

konanie žiakov ZŠ 
 

PaedDr. Emília Gajdošová člen PK SVP 

Mgr. Ján Hlaváč člen PK SVP 

Mgr. Denisa Kováčová člen PK SVP 

Mgr. Anna Sappanošová člen PK SVP 

JUDr. Petr Valný člen PK CUJ 
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02. 07. 2021 

 

 

 

 
26. 08. 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

PK SVP berie na vedomie 

vyhodnotenie činnosti PK 

Organizačné zabezpečenie ŠJS. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať plán práce PK SVP 

 

Uznesenie č. 2 
 

Doplnenie tematických plánov 
 

Uznesenie č. 3 
 

Predložiť návrhy do Plánu práce 

školy na šk. rok 2021/2022 

 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

Predmetová komisia prírodovedných 

predmetov Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

PaedDr. Ondrej Sanisló vedúci PK PVP 
 

09. 02. 2021 

 

 

 
21. 04. 2021 

 

 

 

02. 07. 2021 

 

 

 

 
26. 08. 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1  
 

PK berie na vedomie vyhodnotenie 

činnosti za 1. polrok 
 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať testy na prijímacie 

konanie žiakov ZŠ 
 

Uznesenie č. 1 
 

PK SVP berie na vedomie 

vyhodnotenie činnosti PK 

Organizačné zabezpečenie ŠJS. 
 

Uznesenie č. 1 
 

Vypracovať plán práce PK PVP 

 

Uznesenie č. 2 
 

Doplnenie tematických plánov 
 

Uznesenie č. 3 
 

Predložiť návrhy do Plánu práce 

školy na šk. rok 2021/2022 

 

Mgr. Daniela Lukáčová člen PK PVP 

Ing. Juraj Valko Krišťák člen PK PVP 
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Poradný orgán riaditeľky školy 

Žiacka školská rada Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Szilárd Szántó predseda ŽŠR  

 

07. 09. 2020 

privítanie nových členov 

a oboznámenie členov so štatútom 

ŽŠR 

Radka Borošová nástenkárka 
14. 09. 2020 schválenie plánu práce ŽŠR 

Boglárka Kovácsová člen 

28. 09. 2020 voľba zástupcu žiakov do Rady 

školy 

Ivana Vranková člen 

05. 10. 2020 diskusia k možnostiam práce ŽŠR 

online formou 

Vladimír Ferko člen 

26. 10. 2020 online stretnutie – dohodnutie 

pravidiel stretávania online-formou 

Richard Tomko člen 

09. 11. 2020 online stretnutie – diskusia 

k vianočnému programu 

Viktória Slivková člen 

23. 11. 2020 online stretnutie – diskusia 

k návrhom vianočného videa 

Gabriela Cangárová člen 

07. 12. 2020 online stretnutie – diskusia 

k návrhom vianočného videa 

Jonas Benedikti člen 

14. 12. 2020 online stretnutie – diskusia 

k návrhom vianočného videa 

 

 

22. 12. 2020 vianočný program a video 

k Vianociam, .stretnutie všetkých 

žiakov online 

 
 

11. 01. 2021 online stretnutie - vyhodnotenie 

činnosti ŽŠR za prvý polrok 

 

 

25. 01. 2021 online stretnutie – vzdelávacie 

výsledky, hodnotenie dištančnej 

formy vzdelávania 

  11. 02. 2021 online stretnutie – Valentín v škole 

 
 

15. 03. 2021 online stretnutie – diskusia 

k oslavám Dňa učiteľov 

 

 

26. 04. 2021 hodnotenie dištančnej formy 

vzdelávania 

 

 

17. 05. 2021 aktuálne problémy žiakov školy 

rozlúčka so žiakmi končiacich 

ročníkov 

 
 

14. 06. 2021 záverečné stretnutie – 

vyhodnotenie práce ŽŠR 
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III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15. 09. 2020) 

 
 Počet žiakov školy spolu 191 

 Z toho dievčat 120 

 Počet tried spolu 9 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 191 

 Z toho dievčat 120 

 Počet tried denného štúdia 9 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  

z celkového počtu žiakov / z toho dievčat 

ANJ 

104 / 65 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 5 / 3 

(Albertová, Benő, Vidová, 

Malovanik,  Kováčová) 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

1 

(Laciaková IUP) 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 

(v priebehu školského roka 2020/2021) 

2 

(Majorošová, Zubatá) 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 0 
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IV. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Kritéria prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021 

do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia 

pre školský rok 2021/2022 
 

Prijímacie konanie zahŕňa nasledovné časti:  

1. Prijímacie skúšky  
- sa konajú písomnou formou z učiva základnej školy, a to zo slovenského jazyka a literatúry (SJL)       

a z matematiky (MAT).   

- z časti prijímacie skúšky v rámci prijímacieho konania môže žiak získať maximálne 80 bodov: 

písomný test zo SJL – maximálne 40 bodov  

písomný test z MAT – maximálne 40 bodov  

Podmienka prijatia: žiak splnil kritériá prijímacieho konania, ak v časti prijímacie skúšky získal 

minimálne 16 bodov z písomného testu zo SJL a súčasne 16 bodov z MAT. 
 

2. Študijné výsledky v základnej škole 

Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z polročnej klasifikácie z 8. 

ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL), 

matematika (MAT), informatika (INF) a anglický, resp. nemecký, resp. ruský jazyk (ANJ/NEJ/RUJ) 

nasledovne:  

- za známku výborný (1) sa prideľuje 3 body,  

- za známku chválitebný (2) sa prideľujú 2 body,  

- za známku dobrý (3) sa prideľuje 1 bod,  

- za známky dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.  

Ak žiak dosiahol na polročnej klasifikácii v 8. ročníku a výročnej klasifikácii v 7. a 6. ročníku stupeň 1 

– výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítajú 2 body za každý šk. rok.  

Poznámka: v prípade, ak uchádzač nemá v 8. alebo v 9. ročníku niektorý z určených predmetov, bude 

sa počítať dvakrát známka za ročník, v ktorom bol uchádzač v danom predmete klasifikovaný.  
 

3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl  
Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste vo vyšších ako 

okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických, fyzikálnych a informatických - sa 

pripočítajú k hodnoteniu 3 body.  

Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v okresných 

súťažiach olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických, fyzikálnych a informatických - sa 

pripočítajú k hodnoteniu 2 body. 
 

Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní 
Poradie žiakov sa určí na základe celkového súčtu získaných bodov za jednotlivé časti prijímacieho 

konania a uplatnenia kritérií  v prípade rovnosti bodov. 

Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili stanovené podmienky prijímacieho konania a v zozname 

usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do maximálneho povoleného počtu 

prijatých žiakov.  

 

Prijímacie konanie v roku 2021 1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení 

reálny 

stav  

k 15.9. 
odbor  

(uviesť kód a názov) 

určený 

počet 

žiakov 

počet 

prihlásených 

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

prijatí 
počet 

prihlásených 

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

prijatí 

6317 M 00 

obchodná akadémia  
28 62 46 20 7 5 5 25 27 

 
Poznámka k údajom  stav k 15. 09. 2021:  

 2  žiačky prestúpili na štúdium v odbore obchodná akadémia 02. 09. 2021 z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave 
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Kritéria prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021 

do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

pre školský rok 2021/2022 
 

Prijímacie konanie zahŕňa nasledovné oblasti:  
 

1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok  
sa koná  písomnou formou – testom z anglického jazyka (ANJ). 

Žiak môže získať maximálne 60 bodov. 

Podmienka prijatia: žiak splnil kritériá prijímacieho konania, ak v časti overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok získal minimálne 24 bodov z 

písomného testu                z ANJ.  
 

 

2. Študijné výsledky v základnej škole  
Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z predmetov slovenský jazyk                

a literatúra (SJL), matematika (MAT), anglický jazyk (ANJ) z polročnej klasifikácie zo 7. ročníka               

a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka (pre uchádzačov z 8. ročníka), resp. z polročnej klasifikácie                

z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (pre uchádzačov z 9. ročníka), a to nasledovne:  
- za známku výborný (1) sa prideľuje 3 body,  

- za známku chválitebný (2) sa prideľujú 2 body,  

- za známku dobrý (3) sa prideľuje 1 bod,  

- za známky dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.  

Ak žiak dosiahol na polročnej klasifikácii v 7. ročníku a výročnej klasifikácii 6. a 5. ročníku (platí pre 

uchádzača z 8. ročníka), resp. v 8. ročníku na polročnej klasifikácii a na výročnej klasifikácii v 7. a 6. 

ročníku (platí pre uchádzača z 9. ročníka) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započítajú 2 body za každý školský rok.  
 

3. Úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach žiakov základných škôl  
Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste vo vyšších ako 

okresných olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických a informatických - sa pripočítajú           

k hodnoteniu 3 body.  

Uchádzačom, ktorí sa umiestnili v 8. a 9. ročníku ZŠ na prvom až treťom mieste v okresných 

súťažiach olympiádach a súťažiach - jazykových, matematických a informatických - sa pripočítajú      

k hodnoteniu 2 body.  
 

Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní  
Poradie žiakov sa určí na základe celkového súčtu získaných bodov za jednotlivé oblasti 

prijímacieho konania a uplatnenia kritérií  v prípade rovnosti bodov. 
Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili stanovené podmienky prijímacieho konania a v zozname 

usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do maximálneho povoleného počtu 

prijatých žiakov.  

 

Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností  

alebo nadania:  

 

Prijímacie konanie v roku 2021 1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení 

reálny 

stav  

k 15.9. 
odbor  

(uviesť kód a názov) 

určený 

počet 

žiakov 

počet 

prihlásených 

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

prijatí 
počet 

prihlásených 

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

prijatí 

6317 M 74 

obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 

22 26 23 14 4 4 4 18 18 
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V.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa  

        poskytovaného stupňa vzdelania  
 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii žiakov zohľadňujú priebeh výchovno-vzdelávacieho 

procesu v školskom roku 2020/2021.  
 

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie Rozhodnutím ministra  ŠVVaŠ SR z 11. októbra 

2020, číslo 2020/17294:1-A1810 došlo k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania 

v stredných školách a zároveň k mimoriadnemu prerušeniu poskytovania výchovno-vzdelávacej 

činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl. Podľa tohto 

rozhodnutia v prevádzke zariadenia školského stravovania nebola umožnená konzumácia jedál 

a nápojov pre žiakov stredných škôl.   
 

Riaditeľka školy zabezpečila od stanoveného termínu dištančné vzdelávanie žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 
 

Rozhodnutím ministra  ŠVVaŠ SR z 23. októbra 2020, číslo: 2020/17949:1-A1810 boli stanovené 

jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6.           

a 9. novembra 2020. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských 

zariadení v tomto rozhodnutí nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 

2020. 
 

Rozhodnutím ministra  ŠVVaŠ SR z 11. decembra 2020, číslo: 2020/18259:4-A1810 boli stanovené 

vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. 
 

Školské vyučovanie bolo obnovené pre posledné ročníky v stredných školách Rozhodnutím ministra  

ŠVVaŠ SR z 8. apríla 2021, číslo 2021/11929:1-A1810 s účinnosťou od 12. apríla 2021. Týmto 

rozhodnutím bola zároveň obnovená prevádzka školského internátu a školského stravovacieho 

zariadenia pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl. 
 

S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID 

AUTOMAT-u bolo Rozhodnutím ministra  ŠVVaŠ SR z 12. apríla 2021, číslo: 2021/12811:1-A1810  

obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách a obnovená prevádzka všetkých školských 

zariadení. V súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u bolo v škole 

obnovené vyučovanie v ostatných ročníkoch od 11. mája 2021.  
 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 
 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok 

na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 
 

Zásady hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 
 

1. Žiak sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách zúčastňuje 

vyučovania v čase podľa rozvrhu hodín a v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania. 

Ak mu v tom bránia objektívne príčiny, nebude hodnotenie a klasifikácia žiaka znížené na základe 

neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.   

Za objektívne príčiny považujeme:  

a) technické podmienky zabraňujúce samoštúdiu žiaka prostredníctvom elektronickej komunikácie 

s učiteľom,  

b) zdravotné problémy žiaka. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak bezodkladne o týchto 

objektívnych príčinách informuje triedneho učiteľa, ktorý túto skutočnosť oznámi všetkým 

vyučujúcim žiaka.  
 

2. Ak žiak nereaguje vyučujúcemu na zadané úlohy, musí vyučujúci kontaktovať triedneho učiteľa. 

Ten následne kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a v prípade plnoletosti samotného žiaka.  
 

3. Priebežné hodnotenie žiaka počas učenia sa, bude učiteľ realizovať prostredníctvom konštruktívnej 

spätnej väzby. Vo vypracovaných úlohách učiteľ pomenuje chyby, ktoré urobil žiak a navrhne 

postup, ako ich odstrániť.  
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4. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci kladie dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, 

vyučujúcim sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka a osobitosti, možnosti a individuálne 

podmienky na domácu prípravu žiaka počas prerušeného vyučovania. 
 

5. Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 4. januára 2021, číslo: 2021/9113:1-A1810  sa 

riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku 

školského roka 2020/2021 predlžuje do 31. marca 2021. 
 

6. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl bolo stanovené Rozhodnutím 

ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 22. marca 2021, číslo 2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii 

internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. 

 

Tabuľka - Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu 
1,83 1,87 1,73 1,71 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu 
101,59 96,14 67,84 36,16 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
0,72 0,34 0,07 0,14 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
100,87 95,80 67,76 36,02 

 
Poznámka: Porovnanie predchádzajúcich školských rokov so školským rokom 2019/2020 a 2020/2021 

nemá rovnakú vypovedaciu schopnosť z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v uvedených 

školských rokoch. 
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Počet vymeškaných ospravedlnených hodín       
v školskom roku 2020/2021
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31,818%
31,818%

0,000%

1,136%

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
v školskom roku 2020/2021

Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre

Prospeli Neprospeli

Neklasifikovaní

V.1.1 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 v študijných 

odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 Prospech 
Počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 

s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli ospravedlnené 
neospravedl

nené 

Študijný odbor    6317 M 00 obchodná akadémia 

Ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  25 12 48,00 7 28,00 6 24,00 0 0,00   735 29,40 10 0,40 

2.  21 7 33,33 10 47,62 4 19,05 0 0,00 1020 48,57 0 0,00 

3.  20 7 35,00 5 25,00 7 35,00 0 0,00   865 43,25 3 0,15 

4.  22 5 22,73 6 27,27 11 50,00 0 0,00   645 29,32 0 0,00 

Spolu 88 31 35,22 28 31,82 28 31,82 0 0,00 3265 37,10 13 0,15 

 
Poznámka:  
 

 k 30. 06. 2021 bola 1  žiačka bola neklasifikovaná v 3. ročníku = 5,00 % (1,14 % z celkového počtu 

žiakov), vykonala komisionálne skúšky do 31. 08. 2021 
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Prospeli Neprospeli

Neklasifikovaní

V.1.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 v študijnom 

odbore  s dĺžkou štúdia 5 rokov v dennej forme štúdia 
 

 Prospech 
Počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 

s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli ospravedlnené 
neospravedlne

né 

Študijný odbor    6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  18 4 22,22 6 33,33 8 44,45 0 0,00   735 40,83 3 0,17 

2.  16 4 25,00 4 25,00 8 50,00 0 0,00   528 33,00 7 0,44 

3.  20 10 50,00 4 20,00 6 30,00 0 0,00 1086 54,30 0 0,00 

4.  22 8 36,36 10 45,46 4 18,18 0 0,00   734 33,36 0 0,00 

5. 25 12 48,00 11 44,00 2   8,00 0 0,00   460 18,40 3 0,12 

Spolu 101 38 37,63 35 34,65 28 27,72 0 0,00 3543 35,08 13 0,13 
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V.2 Počty žiakov podľa dosiahnutého prospechu na konci klasifikačného obdobia                

za školské roky 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Percento žiakov – 

výsledky za školské roky 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Vyznamenaní 28,10 % 27,18 % 38,22 % 36,51 % 

Prospeli veľmi dobre 34,76 % 32,82 % 31,42 % 33,33 % 

Prospeli 34,76 % 38,97 % 29,84 % 29,63 % 

Neprospeli 1,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Neklasifikovaní 0,95 % 1,03 % 0,52 % 0,53 % 
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V.3 Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v školskom roku      

         2020//2021 

 
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie Rozhodnutím ministra  ŠVVaŠ SR z 11. októbra 

2020, číslo 2020/17294:1-A1810 došlo k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania 

v stredných školách a zároveň k mimoriadnemu prerušeniu poskytovania výchovno-vzdelávacej 

činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl. Podľa tohto 

rozhodnutia v prevádzke zariadenia školského stravovania nebola umožnená konzumácia jedál 

a nápojov pre žiakov stredných škôl.   
 

Školské vyučovanie bolo obnovené pre posledné ročníky v stredných školách Rozhodnutím ministra  

ŠVVaŠ SR z 8. apríla 2021, číslo 2021/11929:1-A1810 s účinnosťou od 12. apríla 2021. Týmto 

rozhodnutím bola zároveň obnovená prevádzka školského internátu a školského stravovacieho 

zariadenia pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl. 
 

Rozhodnutím ministra  ŠVVaŠ SR zo 4. januára 2021, číslo 2021/9113:1-A1810 minister rozhodol 

o zrušení externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 a boli stanovené termíny na 

vykonanie PFIČ MS, ÚF IČ MS a PČOZ MS v školskom roku 2020/2021 nasledovne: 
 

 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; 

konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021. 

 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; 

konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle 

kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu 

jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období       

v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 

určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti. 
 

 

Rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021, číslo 2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii internej 

časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 Minister školstva, vedy, výskumu  a športu 

Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil konanie 

PFIČ MS a určil termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách 

nasledovne:  
 

1.  Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.  

2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia 

školského vyučovania.  

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov 

päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok 

školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa 

uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.  

4. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu                      

a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania (vrátane súvislej odbornej 

praxe) určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v 

riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.  

5. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:  

5.1 Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.  

5.2 Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 

sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer                  

s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje 

na celé číslo smerom nahor.  

5.3 Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný                         

v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej 
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jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom 

podľa bodu 6.  

5.4 Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky 

sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.  

5.5 Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda 

školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021.  

5.6 Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.  

5.7 Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne 

požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

postupom podľa bodu 6.  

5.8 Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet 

dobrovoľnej maturitnej skúšky.  

5.9 Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. 

apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva postupom 

podľa bodu 6.  

5.10 Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, vykoná ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6.  

6. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 

nasledovne:  

6.1 Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky skôr ako praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky.  

6.2 Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, okrem praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky, zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní.  

6.3 Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy 

internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.  

6.4 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. 

Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov.  

6.5 Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú skúšajúci predmetovej maturitnej 

komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej   

a komunikačnej technológie.  

6.6 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa 

môže konať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie najmenej pred dvomi 

skúšajúcimi členmi predmetovej maturitnej komisie.  

6.7 Riaditeľ strednej školy schváli do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej 

komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, vrátane praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky; ak ide o žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie                    

v systéme duálneho vzdelávania, po prerokovaní s príslušným zamestnávateľom.  

6.8 Predseda predmetovej maturitnej komisie maturitné zadania a témy ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky z príslušného predmetu nepodpisuje.  

6.9 K obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky sa stavovská organizácia alebo profesijná 

organizácia nevyjadruje.  

7. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla 2021. 

8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa žiak 

pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, nedeleguje svojich zástupcov medzi skúšajúcich 

členov predmetovej maturitnej komisie na kontrolu aritmetického priemeru a výslednej známky                          

v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky.  

9. Okresné úrady v sídle kraja  

9.1 Vymenujú pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti do 30. marca 2021  predsedov 

školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií.  

9.2 Písomne informujú do 30. apríla 2021 stavovské organizácie a profesijné organizácie o počte 

predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky                    
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a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky                  

a o mieste a dátume konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky.  

9.3 Určia pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti do 20. apríla 2021 konkrétne termíny 

ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.  

10. Predmety, v ktorých sa vykonáva len ústna forma internej časti maturitnej skúšky v dôsledku 

zrušenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, sa 

hodnotia len na základe výsledku ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo na základe 

výsledku administratívneho hodnotenia.  

11. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého 

žiaka sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému strednej školy, elektronicky                        

v naskenovanej podobe, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia 

strednej škole.  

12. Žiak, ktorý sa do 30. septembra 2020 prihlásil na maturitnú skúšku z povinného predmetu zo 

skupiny cudzí jazyk alebo z druhého vyučovacieho jazyka v triedach s dvoma vyučovacími 

jazykmi s päťročným alebo osemročným štúdiom a má záujem vykonať písomnú formu internej 

časti maturitnej skúšky a externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo z druhého 

vyučovacieho jazyka, postupuje podľa bodov 12.1 až 12.4.  

12.1 Žiak potvrdí vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo externej časti 

maturitnej skúšky do 30. júna 2021 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.  

12.2 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť maturitnej skúšky z cudzieho 

jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka sa konajú 6. septembra 2021.  

12.3 Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, stredná škola na 

základe žiadosti žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti skúšky z cudzieho jazyka alebo 

druhého vyučovacieho jazyka. Žiak, ktorý získa úspešnosť najviac 33 % a menej, nemôže konať 

opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky.  

12.4 Ak žiak z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 25 %, 

stredná škola na základe žiadosti žiaka vydá potvrdenie o výsledku písomnej formy internej časti 

skúšky z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka. Žiak, ktorý získa úspešnosť 

najviac 25 % a menej, nemôže konať opravnú skúšku písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky.  

13. Stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným 

vysvedčením (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým vyučovaním formou 

odborného výcviku) do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky, najneskôr 30. augusta 

2021.  

14. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ak sa koná prezenčne, prebieha v súlade                                  

s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

15. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu maturitnej skúšky sa vzťahujú 

ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.  
 

Riaditeľka školy vydala Interný pokyn o administratívnom vykonaní internej časti maturitnej skúšky 

žiakov Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021, ktorý bol prerokovaný elektronicky            

v pedagogickej rade dňa 29. 04. 2021. 
 

Vybrané ustanovenia interného pokynu: 
 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok               

z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa 

započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch 

ročníkov. 

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa 

zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou 

časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo 

smerom nahor. 
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Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného 

predmetu  
 

Skupiny príbuzných predmetov – študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok 

z tohto predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. a 4. 

ročníka štúdia a polročné známky z 3. a 4. ročníka.  

Predmet: Anglický jazyk - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: 

anglický jazyk, jazyková odborná príprava, konverzácia v anglickom jazyku. Do aritmetického 

priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka štúdia a polročné známky z 

3. a 4. ročníka.  

Predmet: Teoretická časť odbornej zložky - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer 

známok z predmetu: podniková ekonomika, úvod do makroekonómie, právna náuka, informatika, 

tvorba webových stránok – 3. ročník, počítačové systémy a siete. Do aritmetického priemeru známok 

sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka štúdia a polročné známky z 3. a 4. ročníka. 

Predmet: Praktická časť odbornej zložky - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer 

známok z predmetu: účtovníctvo, ekonomické cvičenia, technológia spracovania údajov, aplikovaná 

informatika, cvičenia z aplikovanej informatiky, programovanie, tvorba webových stránok – 4. ročník, 

obchodná korešpondencia. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 

2., 3. a 4. ročníka štúdia a polročné známky z 3. a 4. ročníka.  
 

Skupiny príbuzných predmetov – študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium 

Predmet: Anglický jazyk - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: 

anglický jazyk, reálie a história anglicky hovoriacich krajín, spoločensko-vedný seminár, 

prekladateľský seminár, základy ekonomickej terminológie, jazyková odborná príprava, konverzácia v 

anglickom jazyku, občianska náuka. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné 

známky z 1., 2., 3. 4. a 5. ročníka štúdia a polročné známky z 4. a 5. ročníka.  

Predmet: Teoretická časť odbornej zložky - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer 

známok z predmetu: podniková ekonomika, úvod do makroekonómie, právna náuka, spoločenská 

komunikácia - cvičenia. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 

3. 4. a 5. ročníka štúdia a polročné známky z 4. a 5. ročníka.  

Predmet: Praktická časť odbornej zložky - hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer 

známok z predmetu: účtovníctvo, ekonomické cvičenia, ekonomický seminár, technológia spracovania 

údajov, aplikovaná informatika, cvičenia z aplikovanej informatiky, obchodná korešpondencia. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. 4. a 5. ročníka štúdia a 

polročné známky z 4. a 5. ročníka.  
 

Výsledné známky boli sprístupnené školou plnoletému žiakovi / zákonnému zástupcovi neplnoletého 

žiaka do 12. mája 2020 elektronicky, prostredníctvom informačného systému školy. Ani jeden 

plnoletý žiak / zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrili svoj nesúhlas s 

výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky. Škola vystavila maturitné 

vysvedčenia všetkým žiakom na základe administratívne vypočítaných známok zo všetkých 

maturitných predmetov. 
 

Ustanovenia interného pokynu o administratívnom vykonaní maturitnej skúšky v čase mimoriadnej 

situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa vzťahovali aj na 

žiakov 4. ročníka bilingválneho štúdia prihlásených v tomto školskom roku na maturitnú skúšku                  

z predmetu slovenský jazyk a literatúra.  
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0 0,5 1 1,5 2 2,5

Slovenský jazyk    a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk (dobrovoľná MS)

PČOZ

TČOZ

2,23

1…

1,33

1,90

1,79

Priemerná známka z maturitných predmetov

V.3.1 Celkové hodnotenie maturitných skúšok 
 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M 00 obchodná akadémia 22 0 0 0 22 0 

6317 M 74 
obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium 
25 1 0 0 25 1 

Spolu  47 1 0 0 47 1 

 

V.3.2 Externá časť MS – v školskom roku 2020/2021 sa nekonala 
 

Predmet Počet žiakov Percentil Úspešnosť % 
Národný 

priemer 

Anglický jazyk C1     

Anglický jazyk B1     

Anglický jazyk B2     

Slovenský jazyk     

Matematika (dobrovoľná MS)     
 

 

V.3.3 Interná časť MS – písomná forma - v školskom roku 2020/2021 sa nekonala 
 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk C1   

Anglický jazyk B1   

Anglický jazyk B2   

Slovenský jazyk   
 

 V.3.4 Interná časť MS – ústna časť         
 

Maturitný predmet 
Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk    

a literatúra 
6 22 16 0 0 2,23 

Anglický jazyk 22 20 6 0 0 1,67 

Nemecký jazyk 

(dobrovoľná MS) 
2 1 0 0 0 1,33 

PČOZ 13 28 6 1 0 1,90 

TČOZ 13 32 3 0 0 1,79 
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0 5 10 15 20 25 30

Počet žiakov s prospechom 1

Počet žiakov s prospechom 2

Počet žiakov s prospechom 3

Počet žiakov s prospechom 4

Počet žiakov s prospechom 5

6

22

16

0

0

22

20

6

0

0

2

1

0

0

0

13

28

6

1

0

PČOZ Nemecký jazyk (dobrovoľná MS)

Anglický jazyk Slovenský jazyk    a literatúra

 

 

 V.3.5 MS  v mimoriadnom skúšobnom období – september 2021 
 

V mimoriadnom skúšobnom období september 2021 vykonali EČ a PFIČ MS dobrovoľne dve 

žiačky v predmete anglický jazyk úroveň C1. MS sa konala  06. 09. 2021 v priestoroch 

Evanjelického gymnázia  J. A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach. 

 

Externá časť MS 

Predmet Počet žiakov Percentil Úspešnosť % 
Národný 

priemer 

Anglický jazyk C1 2  38,92  

 

              Interná časť MS – písomná forma  
 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk C1 2 80 % 

 

 

Termín konania internej časti MS:   nekonali sa 
 

Predmet Počet žiakov 

Slovenský jazyk a literatúra  

Anglický jazyk  

Teoretická časť odbornej zložky  

 

Maturitný predmet 
Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk    

a literatúra 
      

Anglický jazyk       

TČOZ       

 

  



Strana 41 z 70 

 

2
2,18

1,9

1,57

0

2,11

2,36

2,07
1,83

0

2,11

1,81 1,93 1,83

0

2,23

1,9
1,79 1,67

1,33

0

0,5

1

1,5

2

2,5

SJL Praktická časť
MS

Teoretická časť
MS

Anglický jazyk Nemecký jazyk

Celkový priemer známok z predmetov 
- maturitné skúšky

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

V.3.6  Celkový priemer známok z predmetov – maturitné skúšky za školské roky    

                  2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
 

Celkový priemer 

známok z predmetov –

maturitné skúšky 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

SJL 2,00 2,11 2,11 2,23 

Praktická časť MS 2,18 2,36 1,81 1,90 

Teoretická časť MS 1,90 2,07 1,93 1,79 

Anglický jazyk 1,57 1,83 1,83 1,67 

Nemecký jazyk x x x 1,33 
 

 

V.3.7  Porovnanie celkových výsledkov  externej časti MS z jednotlivých predmetov –  

             za školské roky 2017/2018. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
 

 

Predmety/ 

                 výsledky 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

%           p.til %           p.til %           p.til %           p.til 

SJL 56,4           52,4 50,46      49,26 x x 

Anglický jazyk B1 57,9           54,3 54,4        53,25 x x 

Anglický jazyk B2 61,7           44,9 70,0         61,6 x x 

Anglický jazyk C1 56,4           26,4 51,28      29,49 x x 

Nemecký jazyk B1 x x x x 
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Pokračujú v štúdiu na VŠ; 
41; 87%

Vojenská služba (profesionálna); 
0; 0%

Zamestnaní k 30. 9. 2021;
6; 13%

Nezamestnaní k 30. 9. 2021

0; 0%

PODIEL ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE 
PO UKONČENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

88; 47%101; 53%

Počet a štruktúra žiakov v jednotlivých odboroch štúdia

obchodná akadémia obchodná akadémia – bilingválne štúdium ANJ

 

VI.  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy školy 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Študijné odbory - denné 

štúdium /SOŠ-kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ SR 

resp. ŠVP 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

6317 M 00 obchodná 

akadémia 
ŠVP 1 25 1 21 1 20 1 22 0 0 4 88 

6317 M 74 obchodná 

akadémia – bilingválne 

štúdium ANJ 

ŠVP 1 18 1 16 1 20 1 22 1 25 5 101 

Celkom 2 43 2 37 2 40 2 44 1 25 9 189 

 

VII.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  

        pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov na trhu práce  
 

 Pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30. 9. 2020 

Nezamestnaní 

k 30. 9. 2020 
Celkom 

Počet žiakov  

v študijných 

odboroch 
41 0 0 6 0 47 

 

Počet žiakov 

v učebných  

odboroch 
––––– 0 0 0 0 0 

 

Spolu počet 

žiakov 
41 0 0 6 0 47 
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Pokračujú v štúdiu; 
23; 92%

Vojenská služba ; 
0; 0%

Zamestnaní k 30 .9. 2021; 
2; 8% Nezamestnaní k 30. 9. 

2021; 0; 0%

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne 
štúdium 

Pokračujú v štúdiu; 
18; 82%

Vojenská služba 
(profesionálna); 

0; 0%

Zamestnaní k 30 .9. 2021; 
4; 18%

Nezamestnaní k 30. 9. 2021; 
0; 0%

6317 M obchodná akadémia 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2020/2021 

 

Kód odboru s názvom 
Pokračujú      

v štúdiu 

Vojenská 

služba 
(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30. 9. 2021 

Nezamestnaní 

k 30. 9. 2021 
Celkom 

6317 M 00 obchodná  

akadémia ( OA) 
18 0 4 0 22 

6317 M 74 obchodná  

akadémia – bilingválne 

štúdium ANJ (BOA) 

23 0 2 0 25 

Spolu: 41 0 6 0 47 
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VIII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov  

        školy za školský rok 2020/2021 

 

1. Pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 0 1 5 9 4 1 20 54,60 

z toho žien: 0 0 5  7 3 0 15  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 20 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 20 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestáciou   5 

s 2. atestáciou   14 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 9,00 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  

vychovávateľov: 4 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 4 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 23 

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2020/2021  
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20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 61-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 0 4 2 1 0 7 50,57 

z toho žien: 0 0 2 1 1 0 4 53,75 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 7 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 1 
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4. Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 65 65 100 0 0 

Cudzí jazyk 111 111 100 0 0 

Prírodovedné  31 31 100 0 0 

Odborné  199 199 100 0 0 

Spolu  406 406 100 0 0 
 

 

 
 

 

IX. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenia, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Rozširujúce štúdium na 

vyučovanie odborného 

predmetu administratíva 

a korešpondencia  

Katedra pedagogiky 

Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity 

v Bratislave 

záverečná skúška 

spojená s obhajobou 

záverečnej práce 

2 - 

Príprava hlavného inštruktora 

praktického vyučovania pre 

systém duálneho vzdelávania  

Republiková únia 

zamestnávateľov   

Certifikát 

o absolvovaní 

prípravy hlavného 

inštruktora 

praktického 

vyučovania pre 

systém duálneho 

vzdelávania  

1 - 

Inovačné vzdelávanie – 

Transformácia vzdelávania 

a školy pre digitálnu dobu 

IT AKADEMIA Certifikát 2 - 

Aktualizačné vzdelávanie - 

Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a profesijný 

rozvoj 

Obchodná akadémia, 

Akademika Hronca 8, 

Rožňava 

osvedčenie 

o ukončení 

aktualizačného 

vzdelávania 

19 - 

Aktualizačné vzdelávanie - 

Legislatíva v školstve 

Obchodná akadémia, 

Akademika Hronca 8, 

Rožňava 

osvedčenie 

o ukončení 

aktualizačného 

vzdelávania 

19 - 

65; 16%

111; 27%

31; 8%

199; 49%

Počet a štruktúra odborne odučených hodín 
týždenne

Spoločenskovedné

Cudzí jazyk

Prírodovedné

Odborné
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Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenia, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Aktualizačné vzdelávanie -  

Pokyny k vedeniu 

pedagogickej dokumentácie 

Obchodná akadémia, 

Akademika Hronca 8, 

Rožňava 

osvedčenie 

o ukončení 

aktualizačného 

vzdelávania 

19 - 

 

Školenia, semináre, webináre 
 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenia, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Atraktívne vzdelávanie 

a rozvoj študentov stredných 

škôl - seminár 

Innoschool, Technická 

univerzita Košice 
- 1 - 

Preškolenie k odborným 

online systémom DC a MC - 

webinár 

Daňové a mzdové centrum - 3 - 

Webinár  Train the Trainer 
Americká obchodná 

komora na Slovensku 
- 1 - 

Webinár Surprisology – 

engineering the unexpected 

in the classroom 

Ventures Books,  

lektorka Magda Kania 
- 1 - 

Webinár Using authenthic 

materials with teens 

Ventures Books,  

lektorka Mgr. Radka Malá 
- 1 - 

Webinár Growth mindset by 

Zuzana Pohlová  
Ventures Books - 1 - 

Webinár Pronunciation: the 

Cinderella of ELT  

Venture Books,  

lektorka Barbora Míková 
- 1 - 

Webinár How to make 

English lessons more 

interesting  

Venture Books,  

lektorka Judita Tóthová 
- 1 - 

Program Train the Trainer 

AmCham Slovakia 

(Americká obchodná 

spoločnosť) 

- 2 - 

Anglický jazyk pre 

dospelých 
Vzdelávacia agentúra EDA - 1 - 

Webinár  Aktuálne trendy na 

trhu práce 

 

SAIDE - Slovenská asociácia 

pre rozvoj inovácií vo 

vzdelávaní 

- 1 - 

Webinár Rozbehni sa! 

Biznis fórum 

Uni2010, o.z., Tajovského 

10, Banská Bystrica  
- 5 - 

Online vzdelávanie:  

A New Path To Mobilit, The 

Teacher Academy 

EU/Erasmus Plus 

Accreditations 
- 1 - 

Online vzdelávanie: 

„Akreditácie na Erasmus, 

nový prístup k mobilitám“   

SAAIC.národná agentúra/ 

Erasmus Plus 
- 2 - 

Online vzdelávanie:  

Košice East Innovation 

Conference 

Mentálne zdravie 

How much does depression 

cost? 

AmCham Slovakia 

(Americká obchodná 

spoločnosť) 

- 1 - 
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Online vzdelávanie: 

Advancing learning UK 

Playing with Emotions, 

Mindfully“ 

Learning to think, thinking to 

learn“ a „Global Citizenship 

Education: What, why and 

how?“ 

Preparing teens remotely for 

exams a Q&A - Digital 

Teaching Skills 

Social and Emotional 

Learning in Secondary 

schools 

Putting Global Citizenship 

Education into Practice 

MacMillan Press, Global 

Teachers‘ Festival 
- 1 - 

Online vzdelávanie 

Zdroje šťastia 

NK Cena Vojvodu z 

Edinbourghu   

psychológ Aleš Bednařik 

   

Webinár – „Reč tela“ OZ Mladý podnikavec potvrdenie o účasti  3 - 

Nie je škola ako škola (pre 

učiteľov SŠ Prešovského 

samosprávneho kraja 

a Košického samosprávneho 

kraja) - informačný seminár  

Úrad splnomocnenca vlády 

SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

potvrdenie o účasti 1 - 

Učiteľské fórum SŠ – PO  MPC Prešov - 1 - 

Popularizačné prednášky 

a workshopy - „Začali sme 

používať šablónu a máme 

otázky“  

Projekt IT Akadémia, 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 

- 1 - 

Popularizačné prednášky 

a workshopy - „Tvorba 

akčného plánu“ 

Projekt IT Akadémia, 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 

- 1 - 

Popularizačné prednášky 

a workshopy - „Rola 

digitálneho koordinátora - 

Zdieľanie skúseností“ 

Projekt IT Akadémia, 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 

- 1 - 

Informačný seminár 

Marketing na sociálních 

sítích (Facebook pro školy)  

Organizácia 

Než zazvoní, s.r.o. 

Křenová 19, Brno 

- 2 - 

Webinár: „Od nápadu 

k dátam“ 
IT Akadémia + GlogalLogic - 2 - 

Webinár KUI: „Výučba 

programovania v Pythone na 

SŠ“ 

UPJŠ Košice - KUI - 1 - 

Popularizačné prednášky a 

workshopy pre učiteľov ZŠ 

a SŠ - MS Excel- úvod do 

tvorby a praktické využitie 

makier 

Projekt IT Akadémia - 1 - 

Vývoj hybridných aplikácií – 

Základy programovania 

(HTML) – 1. časť 

OpenLab 

- 1 - 

Vývoj hybridných aplikácií – 

Frontend development pre 

mobilnú aplikáciu  – 2. časť 

   

Vývoj hybridných aplikácií – 

Backend development pre 

webovú aplikáciu  – 3. časť 
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Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenia, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

,,Ako využiť PowerPoint na 

tvorbu didaktických hier“ 
Edusteps - 1 - 

Webinár - Juraja Hipša: 

Triednictvo on-line 
Juraj Hipš - SPOLU - 1 - 

Webinár - Feuersteinova 

metóda inštrumentálneho 

obohacovania 
ŠPÚ Bratislava - 1 - 

Webinár - Ako učiť odborný 

predmet aj efektívne 
ŠPÚ Bratislava - 1 - 

webinár - Tipy a triky od 

študenta pre študenta ako 

zvládnuť online výučbu 
Juraj Hipš - SPOLU - 1 - 

Webinár - Ako nepriviesť 

žiakov do bdelej kómy počas 

online výučby 
Juraj Hipš - SPOLU - 1 - 

  

 

Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami  

Počet pedagogických 

zamestnancov, ktorí 

ešte nezískali kredity 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

do 30 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 30 

(priznaný 6% 

kreditový príplatok) 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

do 60 

Počet pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 60 

(priznaný 12% 

kreditový príplatok) 

1 0 1 0 18 

 

 

X. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

X.1  Vzdelávacie poukazy  
 

Poukaz  Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov 

Vzdelávací poukaz 190 114 11 

 

Názov krúžku Počet žiakov 

Kreatívna cvičná firma 9 

Krúžok informatiky 9 

Mladý účtovník IV. A 11 

Mladý účtovník IV. B 8 

Mladý účtovník V. A 9 

Písanie na PC a UTX 9 

Počítačová grafika 6 

Redakčná rada 9 

Športový krúžok F&F 20 

Športový krúžok V&B 12 

Žiacka školská rada 12 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov 190 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov 114 
 

X.2  Kultúrne poukazy  
 

- kultúrne poukazy – v školskom roku 2020/2021 neboli vydávané 
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 XI. Údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy na verejnosti 
 

P. č. Názov aktivity 
Termín 

konania 

Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

Počet 

zúčastnených 

1. Online veľtrh zahraničných univerzít 24. 10. 2020 

Rozhovor so zástupcami 

zahraničných vysokých škôl  

o možnostiach štúdia v Dánsku, 

Veľkej Británii či v Holandsku. 

3 žiaci 

2. Virtuálny deň otvorených dverí VŠ 

09. 12. 2020 

IV.B  

10. 02. 2021 

V.A 

Virtuálny deň otvorených dverí 

rôznych VŠ s možnosťou sledovania 

propagačných aktivít a online 

četovania ohľadom štúdia v 

konkrétnych školách. 

47 žiakov 

3. DOD NHF EUBA 22. 01. 2021 

Deň otvorených dverí online 

o študijných programoch  

a aktivitách NHF EUBA 

8 žiakov  

a učiteľov 

4. 

Webinár "Vyššie odborné štúdium na 

Obchodnej akadémii, Watsonova 61, 

Košice" 

11. 02. 2021 

Webinár o štúdiu otvorenom na OA 

Watsonova KE v spolupráci s: 

DEUTSCHE TELEKOM 

SERVICES EUROPE SLOVAKIA 

s.r.o., U. S. Steel Košice, s.r.o. a 

Východoslovenskou energetikou 

Holding a.s. 

4 žiaci 

5. Kam na strednú 
22. - 26. 02. 

2021 

Online aktivita Národného 

kariérneho centra s názvom „Kam 

na strednú“. OA Rožňava mala na 

propagáciu pripravenú webovú 

stránku s kontaktmi, základnými 

údajmi a videami  

z rôznych oblastí.  

V dňoch 22. 02.  – 26. 02. 2021 sa 

prostredníctvom NKC uskutočnili 

Dni otvorených dverí, o ktorých boli 

informovaní žiaci základných škôl z 

KSK  

a okolia. 

x 

6. Online deň otvorených dverí 
28. 04. a 29. 04. 

2021 

Online stretnutie so zákonnými 

zástupcami a žiakmi ZŠ ohľadom 

študijných odborov, duálneho 

vzdelávania  

a prijímacieho konania. 

4 učitelia 

7. 

4. ročník Súťaže zručností v IT pre 

žiakov SŠ – spracovanie videa na 

dohodnutú tému 

23. 06. 2021 - 

vyhodnotenie 

Súťaž sa uskutočnila so zameraním 

na  tému: „Náš zvierací miláčik".  

Účasť v súťaži potvrdili len žiaci 

OA Rožňava, z ktorých 5 prác 

postúpilo do užšieho výberu. Iné 

oslovené stredné školy sa do súťaže 

nezapojili. 

5 žiaci 
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XII. Informácie  o spolupráci školy s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými 

fyzickými osobami,  
 ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti 

na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak 

umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného 

opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 

- škola v tejto oblasti nezrealizovala aktivity s uvedenou problematikou 

 

XIII. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri 

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania 
 

 

Názov aktivity 
Dátum 

realizácie 
Miesto Cieľ a zámer 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Dohoda 

o vzájomnej 

spolupráci 

09. 09. 2020 
AC s.r.o. 

Brzotín 

Konzultácie 

učiteľom 

a žiakom cvičnej 

firmy pri riešení 

odborných 

problémov 

0 

Skvalitnenie 

vyučovania 

odborných 

predmetov 

Súvislá odborná 

prax 

 

05.10. – 09. 

10. 2020 

Pracovisko 
zamestnávateľov 

Zabezpečenie 

odbornej praxe 

v súlade s ŠkVP 

22 

Nadobudnutie 

praktických 

zručností žiakov 

31. 05. – 11. 

06. 2021 
20 

31. 05. – 11. 

06. 2021 
22 

Fotenie materiálov 

potrebných na 

zostavenie katalógu 

cvičnej firmy 

Lumi´s RETRO 

STYLE s.r.o. 

06. 10. – 07. 

10. 2020 

AC s.r.o. 

Brzotín 

Exkurzia 

a príprava 

katalógu cvičných 

firiem 

8 

Nadobudnutie 

praktických 

zručností žiakov 

Duálne vzdelávanie 

05. 10. 2020 

FERMAT - J & 

F STROJE, 

s.r.o. Prakovce 

Podpis zmluvy 

o duálnom 

vzdelávaní 

0 

Zabezpečenie 

odbornej praxe 

žiakov na 

pracovisku 

praktického 

vyučovania  

u zamestnávateľov 

11. 11. 2020 

CWT Metal, s. 

r. o. Brzotín, 

Brzotín 

30. 08. 2021 

MEVA SK s.r.o. 

ROŽŇAVA, 

Brzotín 

Online prax so 

žiakmi z MBO 

College Port, 

Almere, Holandsko 

a Málaga Business  

Bootcamp, 

Španielsko 

14. – 18. 06. 

2021 

Online – 

napojenie sa 

v OA Rožňava 

Získanie 

podnikateľských 

zručností  

pod vedením 

podnikateľov  

z JongLeren.es 

teamu zo 

Španielska. 

2 žiaci OA 

Rožňava 

Predstava žiakov  

o svojich 

schopnostiach, 

talente a budúcich 

možnostiach 

a uplatnení sa  

v medzinárodnom 

meradle. 
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Duálne vzdelávanie 
Celý školský 

rok 

AGROTRADE 

GROUP, spol. 

s r.o. Rožňava 

Zabezpečenie 

odbornej praxe 

žiakov v súlade 

so zmluvou 

o duálnom 

vzdelávaní  

a učebnými 

zmluvami 

3 

Odborné zručnosti 

žiakov na 

pracovisku 

praktického 

vyučovania 

zamestnávateľa 

Attila Ondrej 

AUTOCENTR

UM Brzotín 

1 

JAKON SK 

s.r.o. Rožňava 
5 

Mayser 

Slovakia s.r.o. 

Brzotín 

1 

PAN-DUR, 

s.r.o. Rožňava 
1 

PENETTA-

GROUP, s.r.o. 

Kunova Teplica 

1 

IT Akadémia 
Celý školský 

rok 

UPJŠ                  

v Košiciach 

Podpísanie 

Zmluvy o 

partnerstve 

x 

Rôzne aktivity 

odborného 

zamerania určené 

pre žiakov a 

učiteľov 

InnoSchool 
Celý školský 

rok 

Ekonomická 

fakulta TU v 

Košiciach 

Pilotné testovanie 

inovatívnej 

edukačnej hry 

28 

Rozvoj 

podnikateľských 

zručností žiakov 

Olympiáda 

Podnikový 

hospodár 

27. 04. 2021 
PHF EUBA v 

Košiciach 

Overenie 

vedomostí 

a zručností 

žiakov z oblasti 

ekonomiky 

47 
3. miesto – žiačka 

Júlia Andrášiková 

 

XIV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 
 

Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P. č. Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka  

a trieda 

Súťaž 

konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. 
Olympiáda zo slovenského 

jazyka 

Saskia Mesarčíková, IV.A 

Veronika Červenáková, 

I.B 

12.2.2021 

15. miesto 

obidve 

žiačky 
  

2. 

55. ročník SIP 

55. ročník SIP 

 

Umiestnenie našich 

žiakov  

v odpise textu: 

23. - 25. 

03. 2021    

 

 

 

 

 

3. 

Kristína Gabriková, IV. A 

23. - 25. 

03. 2021 

31. 03. 

2021 

 
14.  miesto 

 
v UTX: 

 
v UTX: 

 
Henrich Palečko, V. A 

 
4. miesto 

 
Nikola Liptáková, IV. A 

 
5. miesto 

 
Sebastián Kovács, V. A 

 
8.  miesto 

 
vo Wordprocessingu: 

   
Nikola Liptáková, IV. A 

 
7. miesto 
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4. 

Stredoškolská odborná 

činnosť 

 

Soňa Revajová – téma: 

Turistické informačné 

centrum na Dedinkách - 

súťažný odbor 08 – 

Cestovný ruch, 

hoteliérstvo a gastronómia 

– postup na celoštátne 

kolo SOČ 43. ročník 

Krajské 

kolo 

31. 03. 

2021 

 

Celoštátne 

kolo 

27. 04. - 

29. 04. 

2021 

 

1. miesto   

Kristína Viglaská – téma: 

Náučný chodník Lipovník 

– Brzotínske skaly - 

súťažný odbor 08 – 

Cestovný ruch, 

hoteliérstvo a gastronómia 

– postup na celoštátne 

kolo SOČ 43. ročník 

2. miesto 4. miesto 
 

Marc Milian – téma: 

Nedostatky v oblasti 

pozemných komunikácií – 

súťažný odbor 09 

Strojárstvo, hutníctvo, 

doprava. 

3. miesto 
  

V súťažnom odbore 08 – 

Cestovný ruch, 

hoteliérstvo a gastronómia 

III.A Soňa Revajová   - 

názov práce SOČ 

Turistické informačné 

centrum na Dedinkách 

 
4. miesto 

 

 

5. 

Spotrebiteľská výchova - 

Výchova pre život. Téma 

tohto roka: Spotrebiteľ 

nakupuje ekologicky 

priateľské produkty a 

odoláva zavádzaniu. 

Časopis K€Š   
jedna z 

hlavných cien 
 

6. Štúrovo pero Časopis Sršeň 
24. 06. 

2021 
 2. miesto 

 

 

 

Iné súťaže 

P. č. Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka  

a trieda 

Súťaž 

konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. 

Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem online  

Litva 2020 

Janka Kolesárová, CF 

Tetris nábytok, s.r.o. 

Kategória For the best 

Manager/-ess 

12.11.2020 
  

cena 

2. 

Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem 

Bratislava 2020 

CF Tetris nábytok, s.r.o. 

Kategória: Najlepší 

katalóg 

10. - 12. 11. 

2020   

1.  miesto 

CF Tetris nábytok, s.r.o. 

Videoreklama – šot 
3. miesto 

CF Tetris nábytok, s.r.o. 

Celkové umiestnenie 
4. miesto 

CF Lumi´s RETRO 

STYLE, s.r.o. 

Najlepšia vizitka 

1. miesto 
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3. 
Súťaž iBobor –  

Seniori a Juniori 

Juniori: 

Michal Bergel 

12.11.2019  

a 

14.11.2019 
  

1. miesto 

Roman Longauer, I.A 2. miesto: 

Tereza Lučková, I.A 3. miesto 

Seniori: 

Emil Šľachtič V.A 
1. miesto 

Jana Kolesárová IV.B 2. miesto 

Juraj Horvát IV.A 3. miesto 

4. 

ZAV - 100 medzinárodná 

internetová súťaž -online - 

absolvovanie 25 

jednominútových odpisov 

 (-100 úderov za chybu) 

SPOLU 1018 

ÚČASTNÍKOV  

(CZ, SK, HU, HR, BE, 

RU, USA, TR, PL, LU, 

DE, IT, AR...) 

Žiaci (12 – 16-roční): 315 

účastníkov 

24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andráš, II. B              

382,1 č. ú./min 
22. miesto 

Jonas Benedikty, II. A           

354,0 č. ú./min 
32. miesto 

Maxin Tobias, II. A                

338,4 č. ú./min 
37. miesto 

Michaela Koltášová, III. 

A    278,2 č. ú./min 
90. miesto 

Juniori (17 – 20-roční):  

703 účastníkov  

Lukáš Zakhar, IV. A               

372,2 č. ú./min 
75. miesto 

Kristína Gabriková, IV. A      

366,0 č. ú./min 
84. miesto 

Juraj Horvát, IV. A               

327,0 č. ú./min 
154. miesto 

Nikola Liptáková, IV. A       

316,0 č. ú./min 
182. miesto 

Gabriela Cangárová , II. B  

303,2 č. ú./min 
211. miesto 

Zuzana Hroncová, III. A      

302,7 č. ú./min 
212. miesto 

Erik Sanisló, II. A                  

291,4 č. ú./min 
251. miesto 

Diana Girmonová, IV. A      

288,9 č. ú./min 
263. miesto 

Marc Milian, III. A                

286,8 č. ú./min 
273. miesto 

Zdenko Javorčík , III. B        

270,1 č. ú./min 
331. miesto 

Laura Molnárová, II. B        

257,5 č. ú./min 
388. miesto 

5. 

2. MUB - line veľtrh 

cvičných firiem  

(MUB – Metropolitná 

univerzitná banka) 

CF Tetris nábytok, s. r. o.  

Súťaž o najlepšiu 

elektronickú 

09. - 10. 12. 

2020 

  
9. miesto 

CF Tetris nábytok, s. r. o. 

Súťaž o najlepší 

elektronický leták 
  

7. miesto 

CF Lumi’s RETRO 

STYLE, s. r. o.: 

Súťaž o najlepšie logo 
  

10. miesto 

6. 

Leaf Academy (Katolícka 

univerzita Ružomberok) - 

písanie esejí na aktuálne 

témy v anglickom jazyku. 

III.A Marc Milian  

IV. A Szilárd Szántó 

IV. A Dominik Demeter 

IV. A Martin Kardoš 

vyhodnoten

ie - koniec 

januára 

2021 

 

účasť  

(bez  

umiestnenia) 
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7. 
Olympiáda v anglickom 

jazyku 

Alexander Parada - I.B 
10.2.2021 

účasť bez 

umiestnenia  

 

 

 
Dominik Demeter - IV.A 2. miesto 

8. ZAV Zvolen – online súťaž 

Odpis textu s 50-

bodovou penalizáciou 

4.2.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriková Kristína IV. A 17. miesto 

Garaj Dávid V. A 24. miesto 

Palečko Henrich V. A 33. miesto 

Sanisló Erik II. A 36. miesto 

Zakhar Lukáš IV. A 37. miesto 

Kovács Sebastián V. A 39. miesto 

Andráš Martin II. B 48. miesto 

Horvát Juraj IV. A 49. miesto 

Hlaváč Róbert III. B 85. miesto 

Maxin Tobias II. A 88. miesto 

Girmonová Diana IV. A 95. miesto 

Odpis textu so 100-

bodovou penalizáciou 

 

 

Andráš Martin II. B 13. miesto 

Sanisló Erik II. A 19.miesto 

Zakhar Lukáš IV. A 27. miesto 

Palečko Henrich V. A 31. miesto 

Gabriková Kristína IV.A 33.miesto 

Kovács Sebastián V. A 40. miesto 

Garaj Dávid V. A 51. miesto 

Hroncová Zuzana III. B 56. miesto 

Maxin Tobias II. A 63. miesto 

Girmonová Diana IV. A 66. miesto 

Horvát Juraj IV. A 71. miesto 

Szántó Szilárd IV. A 73. miesto 

Leško Tomáš III. B 86. miesto 

Liptáková Nikola IV. A 111. miesto 

9. 

55. ročník súťaže žiakov SŠ 

v spracovaní informácií na 

počítači 

Umiestnenie našich 

žiakov v odpise textu: 

10.2.2021 

regionálne 

kolo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Gabriková, IV. A 3. miesto 
 

Dávid Garaj, V. A 4. miesto 
 

Martin Andráš, II. B 5. miesto 
 

Henrich Palečko, V. A 6. miesto 
 

Jonas Benedikty, II. A 7. miesto 
 

Erik Sanisló, II. A 8. miesto 
 

Sebastián Kovács, V. A 9. miesto 
 

Lukáš Zakhar, IV. A 10. miesto 
 

v UTX: 
  

Sebastián Kovács, V. A 1. miesto 
 

Nikola Liptáková, IV. A 2. miesto 
 

Henrich Palečko, V. A 3. miesto 
 

Dávid Garaj, V. A 4. miesto 
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vo Wordprocessingu: 
  

Nikola Liptáková, IV. A 1. miesto 
 

10. Ekonomická olympiáda Juraj Bobka V. A 22.3.2021 24. miesto 
  

11. 
Olympiáda Mladý účtovník 

2021 

Boglarka Kovácsová V. A 
23. 03. 

2021 

53. miesto 
  

 
Jessica Gyuriová V. A 54. miesto 

 
Dávid Gembický IV.B 114. miesto 

 

12. 
Matematická súťaž 

KLOKAN 
Marc Milian III. A 

28. 04. 

2021  

úspešný 

riešiteľ  

13. 
Medzinárodná internetová 

súťaž INTERSTENO 2021 

Žiaci (13 – 16-roční): zo 

155 účastníkov - 

multijazyčne 

apríl - 12. 

máj 2021 

   

Sára Vojtkovská, I. B 
  

44. miesto 

Juniori (17 – 20-roční):  

401 účastníkov - 

multijazyčne 
   

Kristína Gabriková, IV. A 
  

20. miesto 

Erik Sanisló, II. A 
  

25. miesto 

Martin Andráš, II. B 
  

35. miesto 

Lukáš Zakhar, IV. A 
  

37. miesto 

Nikola Liptáková, IV. A 
  

109. miesto 

odpis v slovenskom 

jazyku:    

Martin Andráš, II. B 
  

62. miesto 

Kristína Gabriková, IV. A 
  

101. miesto 

Lukáš Zakhar, IV. A 
  

121. miesto 

Erik Sanisló, IV. A 
  

160. miesto 

Nikola Liptáková, IV. A 
  

200. miesto 

14. 
Bratislavské kontraktačné 

dni 2021 

CF Lumi’s RETRO 

STYLE, s. r. o. 

KAHOOT anglický kvíz o 

podnikaní 

26. - 27. 05. 

2021   

Výsledky: 
 

1. miesto 

 

CF Lumi’s RETRO 

STYLE, s. r. o. 

90 sekúnd vo výťahu 

2. miesto 

CF Lumi’s RETRO 

STYLE, s. r. o. 

Instagram post 

3. miesto 

CF Tetris nábytok, s.r.o. 

Najviac zrealizovaných 

obchodov 

 

1. miesto 

 

CF Tetris nábytok, s.r.o. 

Najlepší e-shop 
1. miesto 

15. Finančná olympiáda 

Tímea Ádamová, II.B 

Marc Milian, III.A 

Zuzana Moravanská, Juraj 

Bobka, V.A 

23.02.2021 

– 06. 05. 

2021 

účasť 
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XV. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Číslo projektu 

Celkový 

finančný 

príspevok 

Príspevok  školy  

(ak bol) 
Poznámka 

Odborná stáž – 

skutočné životné 

zručnosti 

ERASMUS+ 

2019-1-SK01-

KA102-060440 

85 690,00 € 0,- € 

Schválenie projektu 2018/2019;  

v školskom roku 2019/2020 

realizácia odborných stáží žiakov 

a učiteľov OA RV v Holandsku – 

v dvoch turnusoch - 10 žiakov a 3 

učitelia (20 ž, 6 uč) 

-  v školskom roku 2020/2021 

predĺženie projektu do 05/2022 

Moderné COVP – viac 

praktických cvičení, 

viac žiakov 

IROP 302021J564 311 924,60 € 
Spolufinancovanie 

zriaďovateľa 5% 
Modernizácia učební COVP 

 

Národné projekty,  v ktorých škola participuje svojou aktivitou 

Národný projekt „IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie“ 

Zmluva  

o partnerstve 2017 - 

2022 

Žiaci a učitelia 

školy 

Vzdelávanie pre 21. storočie = 

zlepšenie vzdelávania v oblasti 

informatiky a prírodných vied 

International award – Duke of Edinburgh 

Program Medzinárodná cena vojvodu z 

Edinburghu (skrátene DofE) 

Zmluva o spolupráci 

a licencia  

Žiaci školy podľa 

záujmu 

Aktivity žiakov – realizáciu svojho 

talentu, svojich záujmov 

 

 

XVI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  

          inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021 
 

 

V školskom roku 2020/2021 sa v našej škole neuskutočnila kontrola zo strany Štátnej školskej 

inšpekcie. 

 

 

XVII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

 

Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v budovách školy na adrese Akademika Hronca 8, 

Rožňava.  

Priestory školy 

Školský manažment: kancelária riaditeľky školy, kancelária zástupcov riaditeľky školy, kancelária pre 

sekretariát, kancelária hospodára školy, kancelária vedúcej školskej jedálne, kabinet výchovného 

poradcu  

Pedagogickí  zamestnanci školy: zborovňa, kabinety  pre učiteľov 

Nepedagogickí zamestnanci školy: kancelárie pre účtovníčku a referentku personalistiky a miezd, 

sklady čistiacich  prostriedkov a prádla, dielňa, plynová kotolňa, archív 
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Ďalšie priestory: kmeňové učebne, odborné učebne, telocvičňa s posilňovňou, školská knižnica, 

hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, kabinety učebných pomôcok 

a didaktickej techniky, sklady náradia, strojov a zariadení, garáž 

priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy 
 

Makrointeriéry: školská budova, školský dvor, školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou 

prevádzkou), školský internát, školské multifunkčné ihrisko 

 

Vyučovacie interiéry 

1. kmeňové triedy (9),  z toho: 

 3 vybavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom 

 1 vybavená interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a zároveň ako tabletová učebňa 

 5 tried s dataprojektorom a notebookom 

2. odborné učebne: 

 3 odborné učebne informatiky vybavené aj interaktívnou tabuľou s dataprojektormi, z toho 

jedna vybavená aj dotykovou obrazovkou 

 odborná učebňa ADK  

 jazykové laboratórium 

 1 odborná učebňa s interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a 3D technikou 

 1 odborná učebňa pre vyučovanie odborných predmetov vybavená notebookmi 

a interaktívnou tabuľou s dataprojektorom 

 1 učebňa vybavená dataprojektorom a notebookmi 

 odborná učebňa COV s interaktívnou tabuľou, PC, notebookmi a dataprojektorom - dielňa 

pre ekonomický a personálny manažment firmy 

 odborná učebňa COV - dielňa pre kreatívny marketing 

3. veľká telocvičňa s posilňovňou 
 

Vyučovacie exteriéry 

Viacúčelové školské ihrisko s umelým povrchom a atletickou dráhou  

 

V školskom roku 2020/2021 pokračovala implementácia projektu s názvom „Moderné COVP – viac 

praktických cvičení, viac žiakov“. Z finančných prostriedkov projektu sa zmodernizovalo 5 učební 

v celkovej hodnote: 311 924,60 €. Hlavným  cieľom projektu bolo zvýšenie kvality odborného 

vzdelávania a prípravy žiakov vybudovaním moderného centra odborného vzdelávania a prípravy, 

ktoré sa bude po technickej stránke približovať k pracoviskám v praxi. V rámci tohto zámeru sa 

stavebne zrekonštruovali tri odborné učebne informatiky, vybudovalo sa digitálne jazykové 

laboratórium a učebňa 3D s virtuálnou realitou. Do učební boli obstarané  moderné materiálno-

technické  zariadenie a nový školský nábytok. 
 

Harmonogram zrealizovaných aktivít projektu: 

Stavebné práce v odborných učebniach 

Začiatok prác: 22. 06. 2020  

Ukončenie stavebných prác: 08. 01. 2021 

V rámci tejto aktivity prebehla rekonštrukcia odborných učební: 

 v 3 učebniach informatiky prebehla kompletná rekonštrukcia – epoxidová podlaha, kazetový 

strop s bodovým osvetlením, klimatizáciou, nová elektroinštalácia, maľovanie 

 v novo zriadenej 3D učebni s virtuálnou realitou – nová elektroinštalácia a sieťovanie 

počítačov 

 v jazykovom laboratóriu  – nová elektroinštalácia a sieťovanie notebookov 

Výška finančných prostriedkov: 123 125,70 € 

Práce naviac: 10 644,80 € (elektroinštalácia 3D učebňa a jazykové laboratórium) 
 

Inštalácia školského nábytku v troch učebniach informatiky 

Realizácia: september 2020 

Výška finančných prostriedkov: 15 947,00 € 
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Inštalácia materiálno-technického vybavenia v troch učebniach informatiky, v novo zriadenej 3D 

učebni s virtuálnou realitou a v jazykovom laboratóriu  

Realizácia: december 2020 – február 2021 

Výška finančných prostriedkov: 155 268,00 € 

Dodatočné finančné prostriedky: 14 397,12 € (zakúpenie PC do učebne INF 15) 

 

 

 
 

 

 

XVIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej             

             činnosti školy  

 
1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

 

zdroj 111-002: 665 844 € : 191 žiakov  = 3 486,09 € na žiaka  (31. 12. 2021) 

   649 110 € : 191 žiakov  = 3 398,48 € na žiaka  (31. 08. 2021) 

   657 477 € : 191 žiakov  = 3 442,29 € na žiaka 
 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – neboli 
 

 

3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 
 

     Odmeny                355,50 € 

     Fondy                    131,35 € 

     Všeobecný materiál (kancelársky materiál)         469,42 €    

     Všeobecný materiál  (dezinfekcia)           2 691,33 € 

     Celkom                                              3 647,60 € 
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4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov 
 

Stav finančných prostriedkov na účte a v pokladnici na   

začiatku rozpočtového obdobia     1 737,62 € 

Príjem z rodičovských príspevkov     2 535,00 € 

Príspevok žiakov za ANJ       236,67 € 

Poistenie žiakov príjem       380,00 € 

Príjmy spolu:         4 889,29 € 

 
Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek: 

 

Odborné a spoločenské aktivity študentov vrátanie dopravy 298,42 € 

Športové aktivity vrátane dopravy 69,28 € 

Učebné pomôcky a spolufinancovanie projektov 328,55 € 

Propagácia školy       70,00 € 

Odmeny žiakom za aktívnu prácu   361,44 € 

Režijné náklady         190,21 € 

Poistenie žiakov         395,58 € 

Čerpanie spolu         1 713,48 € 

 
5. finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane 

 

Stav finančných prostriedkov na účte na   

začiatku rozpočtového obdobia     2 662,35 € 

Príjem z podielu zaplatenej dane     3 056,98 € 

Čerpanie – nákup učebných pomôcok, odmeny žiakom       2 335,10 € 

Čerpanie – bankové poplatky       134,00 € 

Zostatok k 31. 08. 2021         3 250,23 € 
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XIX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle 

platného dodatku)  
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Súvislá 

odborná prax 

Slovensko 

05. 10.-09. 10. 

2020 

podniky 

v regióne 
OA Rožňava 22 

Prínos - prepojenie teórie 

s praxou 

Girl's day – 

online 

návšteva firmy 

Siemens 

08.10.2020 online podujatie 
IT Akadémia - 

UPJŠ Košice 
3 

Virtuálna prechádzka po 

budove spoločností 

Siemens ADVANTA, 

Siemens Mobility a 

Siemens Healthineers, 

informácie o práci 

softvérových inžinierok 

na aplikáciách v oblasti 

železničných 

dohľadových systémov, 

cestnej dopravy, 

zdravotníctva, atď. 

IT Čajovňa 19.10.2020 online podujatie 
IT Akadémia - 

UPJŠ Košice 
3 

Žiaci spoznali základné 

princípy vytvárania UX 

dizajnu, ukázali si 

najčastejšie používané 

nástroje, posvietili si na 

najčastejšie chyby v 

dizajne, ale aj trendy na 

rok 2020. 

Medzinárodná 

cena vojvodu z 

Edinburgu 

5.10.2020 

OA Rožňava  

a 

online podujatie 

Oganizácia 

DoFE 
10 

Oganizácia DoFE - Žiaci 

boli ocenení certifikátom 

a odznakom, 5 žiaci 

dosiahli bronzovú 

úroveň, 5 žiaci dosiahli 

striebornú úroveň. 

Profesionálna ceremónia 

sa uskutočnila online 

26.10.2020, so vstupmi 

od Princa Edwarda . 

Vianočná pošta 

2020 
18. 12. 2020 školská škola 211 

Vianočná pošta 

realizovaná počas online 

vyučovania. 

Pripomenutie 

"Safer Internet 

Day" 

09. 02. 2021 online podujatie OA Rožňava 190 

Overenie vedomostí 

žiakov o základoch 

informačnej bezpečnosti, 

tvorba prezentácií o 

bezpečnosti na internete 

žiakmi 1. ročníka. 

Testovanie IT 

Akadémia 

02. 02. 2021,  

11. 02. 2021,  

12. 02. 2021,  

15. 02. 2021,  

16. 02. 2021,  

17. 02. 2021,  

18. 02. 2021 

online testovanie 
IT Akadémia - 

UPJŠ Košice 
127 

Testovanie - Bádateľské 

myslenie v rámci IT 

Akadémie - posilnenie 

informatických zručností 
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E-testovanie 

ZIMA 2021 

16. 02. - 01. 

03. 2021 
online testovanie NÚCEM 146 

Testovanie žiakov zo 

slovenského a 

anglického jazyka, 

posilnenie ichjazykových 

a digitálnych zručností. 

Škola 

manažérskych 

a IT zručností 

22. - 26. 02. 

2021 
online aktivita 

UNIZA - 

Fakulta 

riadenia a 

informatiky 

1 

Aktivita v rámci IT 

Akadémie - účasť v 

online škole 

manažérskych a IT 

zručností na Fakulte 

riadenia a informatiky 

UNIZA 

Súvislá 

odborná prax 

18. 03. - 31. 

03. 2021 
online prax OA Rožňava 47 

Online prax žiakov IV.B 

a V.A pripravená 

učiteľmi odborných 

predmetov 

E-testovanie 

JAR 2021 

19. 04. - 23. 

04. 2021 
online testovanie NÚCEM 109 

Testovanie žiakov zo 

slovenského jazyka a z 

anglického jazyka 

Rozbehni sa! apríl 2021 celoštátna UNI2010, o. z. 138 Získanie certifikátu 

Biznis fórum 
12. 05. - 13. 

05. 2021 
regionálna UNI2010, o. z. 139 

Online workshop so 

zameraním na 

podnikanie. 

Súvislá 

odborná prax 

31. 05. - 11. 

06. 2021 
školská zamestnávatelia 42 

Prax žiakov v 

organizáciách, ktoré so 

školou podpísali Zmluvu 

o poskytovaní súvislej 

odbornej praxe. 

Finančné 

vzdelávanie 

08. 06. - 17. 

06. 2021 
školská 

Slovenskou 

asociáciou 

európskych 

štúdií - ECSA 

Slovakia 

135 

Vzdelávanie v oblasti 

financií -  

Akadémia finančného 

vzdelávania realizovaná 

Odborná prax 
14. - 18. 06. 

2021 
medzinárodná 

ROC Almere, 

Holandsko 
2 

Online odborná prax  so 

žiakmi z MBO College 

Port, Almere, Holandsko 

a Málaga Business 

Bootcamp, Španielsko  

pod vedením 

podnikateľov z 

JongLeren.es teamu zo 

Španielska. 

"200 ton z lesa 

von" 
29. 06. 2021 školská 

Stredná 

odborná škola 

drevárska, 

Lúčna 1055,  

093 01 Vranov 

nad Topľou 

20 

Čistenie okolia cesty a 

lesa a zbieranie 

odpadkov smerom na 

Gulyapalag v rámci 

projektu. 

"200 ton z lesa 

von" 
29. 06. 2021 školská 

Stredná 

odborná škola 

drevárska, 

Lúčna 1055,  

093 01 Vranov 

nad Topľou 

16 

Čistenie okolia cesty a 

lesa a zbieranie 

odpadkov smerom z 

Podrákoša na 

Krásnohorské Podhradie 

v rámci projektu. 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Účelové 

cvičenie č. 1 
07. 09. 2020 

I.A - penzión Biely 

kôň Brzotín 

I.B - Krásnohorské 

Podhradie 

škola 41 
Branno-športové aktivity 

žiakov 

Účelové 

cvičenie č. 3 
08.09.2020 

II.A - penzión Biely 

kôň Brzotín 

II.B - Krásnohorské 

Podhradie 

škola 37 
Branno-športové aktivity 

žiakov 

Kurz ochrany 

života a 

zdravia 

KOŽAZ 

09.09.2020–

11.09.2020 

Areál školy a 

Banský náučný 

chodník Rákoš 

škola 37 
Rozvoj zdatnosti, 

zdravotná výchova 

2. účelové 

cvičenie 
29. 06. 2021 

Trasa od kruhového 

objazdu v Rožňave 

po Strelnicu 

škola 33 
Environmentálna  

a športová výchova 

4. účelové 

cvičenie 
29. 06. 2021 Gulyapalag škola 37 

Environmentálna  

a športová výchova 

 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Fotenie a 

príprava 

katalógu 

cvičných 

firiem 

06.10.–

07.10.2020 
AC s.r.o, Brzotín škola 8 

Príprava a fotenie 

materiálov potrebných na 

zostavenie katalógu 

cvičnej firmy Lumi´s 

Retro Style s. r. o. 

Školské kolo 

olympiády v 

anglickom 

jazyku 

30. 11. 2020 online súťaž škola 19 

Príprava žiakov na 

vyššie kolá v profilovej 

súťaži. 

Školské kolo 

SIP 
08. 12. 2020 online súťaž škola 24 

Príprava žiakov na 

vyššie kolá v profilovej 

súťaži. 

Ekonomická 

olympiáda 

11.12.2020 

(V.A)  

14.12.2020 

(IV.B) 

online súťaž 

NHF EUBA 

pracovisko 

Košice 

41 
Príprava žiakov do 

krajského kola 

Školské kolo 

olympiády zo 

slovenského 

jazyka a 

literatúry 

19. 12. 2020 online súťaž škola 2 

Príprava žiakov na 

vyššie kolá v profilovej 

súťaži. 

InnoSchool 
september - 

apríl 2021 
online TUKE 28 

Posilnenie sociálnej 

inovácie a 

podnikateľského ducha 

študentov stredných škôl. 

Školská súťaž 

v písaní na PC 

pre žiakov 1. 

ročníka 

24. 06. 2021 OA Rožňava škola 10 

Overenie výkonov v 

odpise textu  z 

papierovej predlohy i v 

programe ZAV a aj v 

UTX. 
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XX.  Vyhodnotenie plánu činnosti Centra odborného vzdelávania 

a prípravy pre kreatívnu ekonomiku za školský rok 2020/2021 

 

 

 

P. č. Popis plánovanej aktivity Termín Realizácia – plnenie plánovanej aktivity 

1. 

E – portfólio absolventa 

obchodnej akadémie  

(realizácia E-portfólia 

praktických výstupov) 

celé obdobie 

 

Počas školského roku 2020/2021 žiaci 1., 2., 3., 4. a 5. 

ročníka ukladali praktické cvičenia do prostredia E-portfólia 

praktických výstupov vytvoreného obchodnou akadémiou 

podľa pokynov jednotlivých učiteľov. 

Za kontrolu výstupov sú zodpovední učitelia odborných 

predmetov v súlade s vydaným interným metodickým 

pokynom. 

E – portfólio zohrávalo významnú úlohu počas dištančného 

vzdelávania v čase mimoriadnej situácie od októbra 2020 do 

mája 2021. 

2. Deň finančnej gramotnosti 08. 06. – 17. 06. 2021 

 

Online vzdelávanie v oblasti financií – prednášky 

realizované Slovenskou asociáciou európskych štúdií 

(ECSA Slovakia) - cieľom projektu je prehĺbenie 

a skvalitnenie finančnej gramotnosti  prostredníctvom 

platformy celoživotného vzdelávania pre cieľovú skupinu 

mladých ľudí do 25 rokov. Prednášok sa zúčastnilo 135 

žiakov a 4 učiteľky odborných ekonomických predmetov. 
 

3. 
Spolupráca cvičných firiem 

s reálnou firmou 
06. 10. – 07. 10. 2020 

 

Aktivita bola zameraná na prípravu a fotenie materiálov 

potrebných na zostavenie katalógu cvičnej firmy Lumi´s 

Retro Style s. r. o., ktorá sa zaoberá predajom módnych 

odevov z rokov 50., 60., 70., 80. a 90. – tych. 

Fotenie prebiehalo vo firme AC s.r.o, Brzotín, ktorá na tento 

účel zapožičala svoje priestory a zbierku historických áut 

z korešpondujúcich období. 

Spolupráca cvičnej firmy prebiehala s reálnou  firmou na 

základe dohody o vzájomnej spolupráci. 
 

4. 

Účasť na medzinárodných 

veľtrhoch cvičných firiem 

podľa aktuálnych ponúk  

aj online formou 

 

10. 11. – 12. 11. 2020 

Účasť na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem online 

2020 - Bratislava 

Umiestnenia:  

CF Tetris nábytok, s. r. o.  
Katalóg: 1.  miesto 

Videoreklama – šot:   3. miesto 

Celkové umiestnenie: 4. miesto 

CF Lumi’s RETRO STYLE, s. r. o. 

Vizitka: 1. miesto 

12. 11. 2020 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem online 2020 – Litva 

Umiestnenia:  

CF Tetris nábytok, s. r. o.  
V kategórii For the best Manager/-ess získala cenu Janka 

Kolesárová.  

Veľtrhu sa zúčastnila aj cvičná firma CF Lumi’s RETRO 

STYLE, s. r. o. 
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P. č. Popis plánovanej aktivity Termín Realizácia – plnenie plánovanej aktivity 

  

09. 12. – 10. 12. 2020 

2. Česko-slovenský online veľtrh cvičných firiem MUB-line 

Praha 

Umiestnenia:  

Súťaž o najlepšie logo - CF Lumi's RETRO STYLE - 10. 

miesto  

Súťaž o najlepší leták - CF Tetris nábytok  

- 7. miesto  

Súťaž o najlepšiu e-prezetnáciu - CF Tetris nábytok - 9. 

miesto  

26. 05. – 27. 05. 2021 

Bratislavské kontraktačné dni 

Umiestnenia: 

CF Lumi´s RETRO STYLE, s. r. o. 

1. miesto: KAHOOT anglický kvíz o podnikaní  

2. miesto: 90 sekúnd vo výťahu – Dominik Demeter 

3. miesto: Súťaž o najlepší instagramový post 

CF Tetris nábytok, s. r. o. 

1. miesto: Súťaž o najviac zrealizovaných obchodov 

1. miesto: Súťaž o najlepší e-shop 

5. 

Propagácia školy – 

„Správna voľba povolania 

– príležitosť  

k úspechu“ (Rožňava) 

 

 

Aktivita nebola uskutočnená vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu. Namiesto tejto aktivity sa naša 

škola aktívne zapojila do online aktivity Národného 

kariérneho centra s názvom „Kam na strednú“. OA Rožňava 

mala na propagáciu pripravenú webovú stránku s kontaktmi, 

základnými údajmi a videami z rôznych oblastí. V dňoch 22. 

02.  – 26. 02. 2021 sa prostredníctvom NKC uskutočnili Dni 

otvorených dverí, o ktorých boli informovaní žiaci 

základných škôl z KSK a okolia. 

6. 

Aktivity v rámci 

Európskeho týždňa 

odborných zručností 

priebežne 

Obchodná akadémia v Rožňave sa pravidelne zapája do 

odborných ekonomických aktivít – v šk. roku 2020/2021 sa 

zapojila do 4 online veľtrhov cvičných firiem a pravidelne 

spolupracuje v oblasti cvičných firiem s reálnou firmou  

AC, s.r.o. 

7.  Deň otvorených dverí  28. 04. a 29. 04. 2021 

Online stretnutie so zákonnými zástupcami a žiakmi ZŠ 

ohľadom študijných odborov, duálneho vzdelávania 

a prijímacieho konania. 

8. 

4. ročník Súťaže zručností 

v IT pre žiakov SŠ – 

spracovanie videa na 

dohodnutú tému 

Vyhodnotenie  

23. 06. 2021 

Súťaž sa uskutočnila so zameraním na tvorbu videa na tému: 

„Náš zvierací miláčik".  Účasť v súťaži potvrdili len žiaci 

OA Rožňava. Iné oslovené stredné školy sa do súťaže 

nezapojili. 

9. Stretnutie s rodičmi ZŠ 30. 06. 2021 
Stretnutie rodičov základných škôl a vedenia školy ohľadom 

štúdia žiakov 1. ročníka v systéme duálneho vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 65 z 70 

 

ĎALŠIE AKTIVITY COVP 

v školskom roku 2020/2021 súvisiace s profiláciou absolventov obchodnej akadémie 

1. 

 

06. 10. – 07. 10. 2020 – Fotenie a príprava katalógu cvičných firiem 

Aktivita bola zameraná na prípravu a fotenie materiálov potrebných na zostavenie katalógu cvičnej firmy 

Lumi´s Retro Style s. r. o., ktorá sa zaoberá predajom módnych odevov z rokov 50., 60., 70., 80. a 90. – 

tych. Fotenie prebiehalo vo firme AC s.r.o, Brzotín, ktorá na tento účel zapožičala svoje priestory a zbierku 

historických áut z korešpondujúcich období.  

Počet žiakov: 8 
 

2. 

 

08. 10. 2020 – Girl´s day – online návšteva firmy Siemens 

Program pre dievčatá bol organizovaný v spoločnostiach Siemens ADVANTA, Siemens Mobility a Siemens 

Healthineers (virtuálna prechádzka po budove firmy, informácie o práci softvérových inžinierok na 

aplikáciách v oblasti železničných dohľadových systémov, cestnej dopravy, zdravotníctva,...).  

Počet žiakov: 3 

3. 

 

19. 10. 2020 – IT Čajovňa 

Premetom online podujatia boli informácie o User Experience, navrhovaní webov a aplikácií, základných 

princípoch vytvárania UX dizajnu.  

Počet žiakov: 3 

4. 

 

10. 11. 2020 – Súťaž iBobor – Seniori a Juniori  

Informatická súťaž  

Počet žiakov: 24 

5. 

24. 11. 2020 – ZAV-100 

Medzinárodná internetová online súťaž – absolvovanie 25 jednominútových odpisov (- 100 úderov za 

chybu) 

SPOLU 1018 ÚČASTNÍKOV (CZ, SK, HU, HR, BE, RU, USA, TR, PL, LU, DE, IT, AR...) 

Žiaci (12 – 16-roční): 315 účastníkov 

22., 32., 37. a 90. miesto 

Juniori (17 – 20-roční):  703 účastníkov 

75., 84., 154., 182., 211., 212. miesto,.... 

Počet žiakov: 15 

6. 

 

11. 12. a 14. 12. 2020 – Ekonomická olympiáda – školské kolo 

Testovanie prebiehalo online  

Organizátor: INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 

Postup 1 žiaka do krajského kola. 

Počet žiakov: 41 

7. 

 

08. 12. 2020 – Školské kolo SIP 

Súťaž v spracovaní informácií na počítači (odpis textu). 

Počet žiakov: 24 

8. 

 

17. 02. 2021 - Mladý účtovník – školské kolo 

Počet žiakov: 17 

Postup do regionálneho kola – 3 žiaci  

9. 

 

04. 02. 2021 – ZAV Zvolen 2021 

Súťaž v odpise textov s penalizáciou 50 a 100 bodov za chybu - spolu 280 účastníkov. 

Počet žiakov: 25 
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ĎALŠIE AKTIVITY COVP 

v školskom roku 2020/2021 súvisiace s profiláciou absolventov obchodnej akadémie 

10. 

 

09. 02. 2021 – Safety Internet Day 

Tvorba prezentácií žiakov prvého ročníka ohľadom bezpečnosti na internete a spropagovanie najlepších 

dvoch prezentácií online prostredníctvom EduPage. 

Počet žiakov: 18 

11. 

 

10. 02. 2021 – 55. ročník súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači – krajské kolo 

Umiestnenie: 

Odpis textu - 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. miesto 

UTX – 1., 2., 3. a 4. miesto 

Wordprocessing – 1. miesto 

Počet žiakov: 11 

12. 

 

22. 02. 2021 – 26. 02. 2021 – Online škola manažérske a IT zručnosti (organizované Fakultou riadenia 

a informatiky, Žilinská univerzita)  

Počet žiakov: 1 

13. 

 

01. 03. 2021 – Školské kolo SOČ – online 

Postup 11 súťažných prác do krajského kola v 6. súťažných odboroch 

Počet žiakov: 13 

14. 

 

23. 03. 2021 – Olympiáda Mladý účtovník – regionálne kolo 

Súťaž Olympiáda Mladý účtovník je organizovaná firmou KROS spolu so Slovenskou komorou 

certifikovaných účtovníkov.  

Počet žiakov: 3 

15. 

 

23. 03. – 25. 03. 2021 – 55. ročník SIP – celoštátne kolo 

Umiestnenie:  

Odpis textu: 14. miesto 

UTX: 4., 5. a 8. miesto 

Wordprocessing: 7. miesto 

Počet žiakov: 4 

16. 

 

31. 03. 2021 – Stredoškolská odborná činnosť – krajské kolo online 

1. miesto, 2. miesto, 3. miesto a postup 2 prác do celoštátneho kola 

Počet žiakov: 11 

17. 

 

apríl – máj 2021 – aktivita Rozbehni sa! spojená s Biznis fórom  

Videokurz – prípravka a online workshop so zameraním na podnikanie. Hlavný cieľ: ukázať žiakom na 

praktických príkladoch ako rozbehnúť podnikanie za 100 €, ako nájsť dobrý podnikateľský nápad 

a poskytnutie rád a tipov ako vylepšiť nápad na podnikanie.  

Počet žiakov: 139 

18. 

 

apríl – máj 2021 – Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2021 

Žiaci (13 – 16-roční): zo 155 účastníkov – multijazyčne             44. miesto  

Juniori (17 – 20-roční):  401 účastníkov – multijazyčne              20., 25., 35., 37. a 109. miesto 

Počet žiakov: 6 

19. 

 

september 2020 – apríl 2021 – InnoSchool 

Umiestnenie žiakov: 4. miesto 

Počet žiakov: 28 
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ĎALŠIE AKTIVITY COVP 

v školskom roku 2020/2021 súvisiace s profiláciou absolventov obchodnej akadémie 

20. 

 

november 2020 – máj 2021 – Finančná olympiáda 

Online testovanie – finančno-vedomostná súťaž pre stredoškolákov zameraná na finančnú gramotnosť.  

4 žiaci OA Rožňava postúpili do 2. kola súťaže. 

Počet žiakov: 168 

21. 

 

08. 06. – 17. 06. 2021 – Finančné vzdelávanie  

Vzdelávanie v oblasti financií realizované Slovenskou asociáciou európskych štúdií (ECSA Slovakia) 

Počet žiakov: 135 

22. 

 

24. 06. 2021 – Školská súťaž v písaní na PC pre žiakov 1. ročníka 

Overenie výkonov v odpise textu z papierovej predlohy a v programe ZAV a UTX. 

Počet žiakov: 14 

23. 

 

24. 06. 2021 – Spotrebiteľská výchova – výchova pre život 

Online vyhodnotenie tematicky zameraných školských časopisov základných a stredných škôl v rámci 

predmetu spotrebiteľská výchova – výchova pre život. Téma tohto roka: Spotrebiteľ nakupuje ekologicky 

priateľské produkty a odoláva zavádzaniu. Časopis K€Š získal jednu z hlavných cien. 

Počet žiakov: 3 

24. 

 

27. 04. 2021 - Celoslovenské kolo olympiády Podnikový hospodár organizované PHF EUBA so sídlom 

v Košiciach 

3. miesto (v TOP trojke) 

Počet žiakov: 47 žiakov školské kolo, postup do celoštátneho kola 11 žiakov 

25. 

 

V roku 2021 - spolupráca so školami V4 – Tarnobrzeg, Poľsko, Seč, okres Chrudim, Česká republika, škola 

Mártona Bálinta, Maďarsko (TBC) a Ivanka pri Dunaji, Slovensko, s ktorými sa OA Rožňava zapojila do 

medzinárodného projektu s názvom „IoT, Big Data and AI: Innovating STEM in V4 -Teaching through 

Strengthening Teacher Professionalisation“. Súčasťou projektu je spolupráca s neziskovou organizáciou 

ASEF (Asia-Europe educational foundation), Singapur a ScienceScope Limited UK (zabezpečuje  

a podporuje technologickú stránku projektu). 

 
Spolupráca s firmami, zamestnávateľmi v školskom roku 2020/2021 na pracovisku  

praktického vyučovania 

Škola úzko spolupracuje s firmami v regióne Rožňava v oblasti duálneho vzdelávania.  

S firmami AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. Rožňava, Attila Ondrej AUTOCENTRUM Brzotín, 

CWT Metal spol. s r. o. Brzotín, FERMAT - J&F STROJE, s.r.o., Prakovce, JAKON SK s.r.o. 

Rožňava, Mayser Slovakia s.r.o. Brzotín, PAN-DUR, s.r.o. Rožňava a PENETTA-GROUP, s.r.o. 

Kunova Teplica má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní. Celkom sa v nich vzdeláva na 

pracovisku praktického vyučovania na základe podpísaných učebných zmlúv 8 žiakov druhého 

ročníka a 4 žiaci prvého ročníka. Škola je v rokovaní s firmou MEVA SK, s. r. o. Brzotín, firma 

požiadala o certifikáciu pracoviska a pristúpi k podpisu zmluvy o duálnom vzdelávaní. 
 

V školskom roku 2020/2021 podpísala škola Dohodu o spolupráci s firmou  

AC s. r. o., Brzotín, ktorej predmetom je spolupráca v oblasti vzdelávania cvičných firiem. V dňoch 

06. 10. – 07. 10. 2020 prebiehalo vo firme AC s.r.o. Brzotín fotenie materiálov potrebných na 

zostavenie katalógu cvičnej firmy Lumi´s Retro Style s. r. o. Firma na tento účel zapožičala svoje 

priestory a zbierku historických áut z období 50. – 90. rokov 20. storočia. 
 

Súčasťou spolupráce školy s firmami je aj súvislá odborná prax žiakov  

3. a 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a 4. a 5. ročníka študijného odboru obchodná 

akadémia – bilingválne štúdium.  
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Realizácia súvislej odbornej praxe žiakov v školskom roku 2020/2021 na pracovisku 

zamestnávateľov 
 

Termín Trieda Študijný odbor 

05.10. – 09. 10. 2020 IV.B 6317 M obchodná akadémia 

31. 05. – 11. 06. 2021 III.B 6317 M obchodná akadémia 

31. 05. – 11. 06. 2021 IV.A 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

 

 

Zoznam zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísanú zmluvu  o zabezpečení súvislej 

odbornej praxe žiakov v termíne 05. 10. – 09. 10. 2020 
 

Zamestnávateľ  

(uveďte názov a sídlo)  

Počet 

zazmluvnených 

žiakov  

Zdenko Fafrák – výroba nábytku, Mierová 1491, 048 01 Rožňava 1 

ÚPSVaR Rožňava, Šafárikova 112, 048 01  Rožňava 3 

CWT metal, s. r. o., Jovická 636, 049 51 Brzotín 2 

Badinotti Slovakia, s. r. o., Močiarska 3, 048 01 Rožňava 1 

Obecný úrad Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice 1 

OTP Banka Slovensko, a. s., Šafárikova 17, 048 01  Rožňava 2 

Sociálna poisťovňa Rožňava, Šafárikova 22, 048 01 Rožňava 4 

SNM - Múzeum Betliar, Kaštieľná 6, 049 21 Betliar 1 

MAYSER Slovakia, s. r. o., Gemerská 564, 049 51 Brzotín 1 

Základná škola, Zlatá 2 , 048 01 Rožňava 1 

Obecný úrad Kunova Teplica, Kunova Teplica 127, 049 32 Štítnik 1 

HAVI, s. r. o., Krásnohorská 65, 048 01 Rožňava 1 

Poľnohospodárske družstvo, Roštár 37, 049 35 Roštár 1 

Obecný úrad Štítnik, Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik 1 

Uniracing, Šafárikova 4135, 048 01 Rožňava 1 

 

Súvislá odborná prax IV.B (6317 M obchodná akadémia) a V.A (6317 M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium) sa konala formou praktického blokového online vyučovania zabezpečovaného 

učiteľmi odborných predmetov Obchodnej akadémie v Rožňave v termíne 18. 03. - 31. 03. 2021. 
 

Zoznam zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísanú zmluvu  o zabezpečení súvislej 

odbornej praxe žiakov v termíne 31. 05. – 11. 06. 2021 
 

Zamestnávateľ  

(uveďte názov a sídlo)  

Počet 

zazmluvnených 

žiakov  

ABC – rozličný tovar, 980 46  Gemerská Panica 259 1 

TERMOBYT, s. r. o., Muránska 382, 050 01 Revúca 1 

Poľnohospodárske družstvo Roštár 1 

ÚPSVaR Tornaľa, Mierová 147, 982 01 Tornaľa 1 

Obecný úrad Rožňavské Bystré, 049 31 Rožňavské Bystré 1 

AMIROL, s. r. o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Pracovisko: Muránska 5, Revúca 1 
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Zamestnávateľ  

(uveďte názov a sídlo) 

Počet 

zazmluvnených 

žiakov 

Strelka Bar,  Kyjevská 1270/38,  sídlisko Juh, 048 01 Rožňava 1 

MAYSER SLOVAKIA, s. r. o., Gemerská 564, 049 51 Brzotín - Bak 2 

Obec Roštár, MŠ – časť jedáleň 1 

UNIRACING, s. r. o., Šafárikova 4135, 048 01 Rožňava 1 

Ladux, s. r. o., Jasná 5, 048 01  Rožňava 1 

Obecný úrad Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32  Štítnik 1 

SHP Slavošovce, a. s., Slavošovce 298, 049 36  Slavošovce 1 

Chocolate Patrik, s. r. o., Páterova 89, 048 01  Rožňava 1 

MsÚ Jelšava, Nám. republiky 499/11, 049 16  Jelšava 1 

OZ PMCV, Ak. Hronca 99/3, 048 01Rožňava 

Pracovisko: Občianske združenie PMCV, Slnečná 17, 048 01  Rožňava 
1 

Kovostroj, a. s., Dobšiná, Cipová ul. 049 25 Dobšiná 2 

METAL, s. r. o., Sládkovičova 606, 982 01  Tornaľa 1 

SMITECOM, s. r. o., Klokočova 66, 981 01  Hnúšťa; Pracovisko: Okružná 34,  

048 01  Rožňava 
1 

Obecný úrad Kameňany, Kameňany 6, 049 62 Kameňany 1 

CWT Metal, s. r. o., Jovická 636, 049 51  Brzotín 2 

Concordia Casting , s. r. o., Železničná 591, 049 11 Plešivec 2 

Obecný úrad Rudná, Rudná 69, 048 01  Rožňava 2 

PENETTA - Group, s. r. o., Kunova Teplica 197, 049 32 Štítnik 1 

Základná škola, Brzotín, Berzehorská 154, 049 51  Brzotín 1 

Obecný úrad Bôrka, Bôrka 5, 049 42  Drnava 1 

Sociálna poisťovňa Rožňava, Šafárikova 22, 048 01 Rožňava 1 

AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01  Rožňava 1 

Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 1 

Carmeuse Slovakia, s. r. o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice 

Pracovisko: Carmeuse Slovakia, s. r. o., Slavec 179, 049 11 Plešivec 
1 

Penzión pri kaštieli, s. r. o., Kaštieľna 16, 049 21  Betliar 2 

GEMER SLOVAKIA, s. r. o. (budova UPSVaR), Mierová 147, 982 01 Tornaľa 1 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Štítnická 19, Rožňavská Baňa,  

048 01 Rožňava 
1 

MAYSER Slovakia, s. r. o., Gemerská 564,  049 51  Brzotín 2 

Quality&Logistics Industrial Services, s. r. o. Klincová 37, Bratislava   

pracovisko: Čučmianska dlhá 29,048 01  Rožňava 
1 

Liftega, s. r. o., Krásnohorská 4124/1, 048 01  Rožňava 1 

EURIS, s. r. o., Šafárikova 116 A, 048 01  Rožňava 1 

 

 
14. – 18. 06. 2021 - 2 žiaci absolvovali od spoločnú prax  so žiakmi z MBO College Port, Almere, 

Holandsko a Málaga Business Bootcamp, Španielsko  pod vedením podnikateľov z JongLeren.es 

teamu zo Španielska. 
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Spolupráca s vysokými školami v školskom roku 2020/2021 
 

1. Spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií SR Bratislava a Univerzitou          

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – podpísanie Zmluvy o Partnerstve s platnosťou  

do 31. 08. 2021 – predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania      

cieľov národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.  
 

2. Zapojenie sa do Inovatívneho vzdelávacieho systému InnoSchool v spolupráci s Ekonomickou 

fakultou TU v Košiciach – absolvovanie pilotného testovania inovatívnej edukačnej hry pre rozvoj 

podnikateľských zručností v školskom roku 2020/2021. 
 

3. Spolupráca s rôznymi vysokými školami – online dni otvorených dverí a worshopy slovenských 

a zahraničných VŠ.  
 

4. Zástupcovia fakúlt TU v Košiciach organizovali pre žiakov školy online odborné prednášky za 

účelom predstavenia študijných programov a motivácie žiakov.  
 

5. Obchodná akadémia spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave v súvislosti 

s činnosťou cvičných firiem a organizovaním súťaží žiakov v spracovaní informácií na počítači. 
 

6. Škola sa zúčastnila olympiády Podnikový hospodár, ktorú usporiadala Podnikovohospodárska 

fakulta EUBA so sídlom v Košiciach. Žiačka z 5. ročníka sa umiestnila v tejto súťaži v TOP trojke 

na Slovensku (3. miesto).   
 

7. UPJŠ V Košiciach – obchodná akadémia je cvičnou školou pre študentov UPJŠ 

 

Spolupráca so základnými školami v šk. roku 2020/2021 okrem súťaží a motivačných 

dní otvorených dverí zahrnutých do plánu COVP 

Dátum Miesto konania Aktivita 

20. 01. 2021 online 

Propagácia študijných odborov a aktivít OA Rožňava – zaslanie 

propagačných videí a informačných materiálov riaditeľom 

základných škôl z okresov Rožňava, Revúca, Spišská Nová Ves 

28. 04. a 29. 04. 

2021 
online 

Online stretnutie so zákonnými zástupcami a žiakmi ZŠ 

ohľadom študijných odborov, duálneho vzdelávania 

a prijímacieho konania. 

30. 06. 2021 prezenčne 
Stretnutie so zákonnými zástupcami žiakov 1. ročníka šk. roka 

2021/2022, ktorí prejavili záujem o duálne vzdelávanie. 

 

Zoznam základných škôl, s ktorými obchodná akadémia spolupracuje:  

- Základná škola, Zlatá 2, Rožňava    -   Základná škola Dobšiná 

- Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava      -   Základná škola Gemerská Poloma 

- Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava 

- Reformovaná základná cirkevná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Kozmonautov 2, Rožňava 

- Katolícka základná cirkevná škola Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava 

- Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 

- Základná škola, Dobšinského 125, Čierna Lehota  -   Základné škola s MŠ Jelšava 

- Základná škola, Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199 -   Základná škola Nižná Slaná 

- Základná škola Jablonov nad Turňou    -   Základná škola Štítnik 

- Základná škola Plešivec    -   Základná škola P. J. Šafárika Tornaľa 

- Základná škola Rejdová    -   Základná škola J. A. Komenského, Revúca 

- Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca  -   Základná škola Hviezdoslavova, Revúca 

 


