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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a  

Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové 

čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava 

Adresa školy Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

Telefón +421 x 02 x 62 41 13 53 

E-mail oa@oaikba.sk 

WWW stránka www.oaikba.sk 

Zriaďovateľ Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko ,meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Ing. Jana Šebestová 0911 200839 sebestova@oaikba.sk 

Zástupca pre 

technicko-

ekonomické činnosti 
Ing. Ľudmila Prekopová 02/62 52 06 58 prekopova@oaikba.sk 

Zástupca pre 

technicko-

ekonomické činnosti 
Ing. Eva Lackovičová 02/62 41 14 04 lackovicova@oaikba.sk 

Zástupca pre 

technicko-

ekonomické činnosti 

Ing. Ľuboslava Nemcová 

(od 15.1.2019) 
02/62 52 06 58 nemcova@oaikba.sk 
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Rada školy 

Počas školského roka 2018/19 pracovala Rada školy v zmenenom zložení. Na svojich 

zasadnutiach riešila základné otázky chodu školy. 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predsedníčka – pedagogickí 

zamestnanci 
JUDR. Gabriela Liptáková liptakova@oaikba.sk 

pedagogickí zamestnanci Ing. Danica Krajňáková krajnakova@oaikba.sk 

nepedagogickí zamestnanci Oľga Popluhárová uctovnicka@oaikba.sk 

zástupcovia rodičov Ing. Zuzana Ďurajová   

  Ing. Július Krampl   

  Oľga Chrobáková   

zástupcovia zriaďovateľa 
Mgr. .Bc. Miriam                     

Valašiková 
od 1.5.2019 

  Ing. Margita Zátorská   

  PaedDr. Anna Gabron 
 

  Mgr. Rudolf Novák   

  Mgr. Mária Krajňáková do.30.4.2019 

zástupca žiakov Anna Mária Šestáková   

Poradné orgány školy 

Základným poradným orgánom riaditeľky školy je pedagogická rada. 

Členmi pedagogickej rady (ďalej PR) sú všetci učitelia. Pedagogická rada sa riadila svojim 

rokovacím poriadkom. Na zasadnutiach prerokovávala priebežné výsledky výchovno-

vzdelávacieho procesu, hodnotenie vzdelávacích a výchovných výsledkov jednotlivých 

žiakov a tried, výsledky klasifikácie žiakov, výchovné opatrenia, návrhy na riešenie 

problémov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania s prijatím potrebných opatrení a uznesení. 

 

Predmetové komisie (ďalej PK) plnili svoju riadiacu, organizačnú, kontrolnú, hodnotiacu 

a odborno - metodickú funkciu. Zasadali podľa plánov práce, riešili metodické problémy, 

prípravu žiakov na naplánované súťaže, inováciu obsahu učiva, prípravu materiálov a 

podkladov pre maturitné skúšky, zosúladenie štátneho vzdelávacieho programu so školským 

vzdelávacím programom. Navrhovali opatrenia na zlepšenie výsledkov výchovno - 

vzdelávacieho procesu. 
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Názov PK a MZ Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Ingrid Karácsonyová 

MAT, APM, INF, DEJ, OBN, 

ETV, NAV, HOS ,GEG, HOG, 

BIO 

PK anglického a 

slovenského jazyka 
JUDr. Gabriela Liptáková SJL, ANJ 

PK nemeckého jazyka Mgr. Petra Murgáčová NEJ 

PK telesnej výchovy Mgr. Marcel Tinka TSV 

PK TČOZ Ing. Viliam Tupý 

EKN,BAN,CBA,SVB,CFA,PRN, 

KMM,SEE,PRA,POE,TDJ,DAS, 

CDA,TVZ,MKT,ZCU 

PK PČOZ 

Ing. Ľuboslava Nemcová 

(do 14. 1. 2019) 

Ing. Danica Krajňáková 

(od 15.1.2019) 

ÚČT,CVU,EKC,ADK,CAK,API 

Výchovný a kariérový 

poradca 

 

PaedDr. Miriam Lazanová 

 

Žiacka školská rada- 

koordinátor 

 

Mgr. Matej Crkoň 

 

 

§ 2. ods. 1 b  

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 367 

Počet tried: 19 

V tomto školskom roku sa v našej škole vzdelávalo: 

 

 304 žiakov v 15 triedach bilingválnej obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom 

slovenským – nemeckým – 82,83 % podiel na celkovom počte žiakov 

 63 žiakov v 4 triedach obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom slovenským – 

17,17 % podiel na celkovom počte žiakov 
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Trieda 
Počet 

žiakov 
Školský vzdelávací program 

I. A 18 BANKOVNÍCTVO 

I. D 27 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

I. E 26 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

I. F 17 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Spolu  
I. ročník 

88 
 

II. A 11 BANKOVNÍCTVO 

II. D 22 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

II. E 21 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

II. F 17 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Spolu 
II. ročník 

71 
 

III. A 13 BANKOVNÍCTVO 

III. D 17 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

III. E 18 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

III. F 17 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Spolu 
III. ročník 

65 
 

IV. A 21 BANKOVNÍCTVO 

IV. D 14 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

IV. E 24 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

IV. F 23 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Spolu 
IV. ročník 

82 
 

V. D 23 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

V. E 17 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

V. F 21 BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Spolu 
V. ročník 

61 
 

 
Spolu 

 
367 
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§ 2. ods. 1 d  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky 
138 

z toho 89 dievčat 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 
123 

z toho 77 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 
81 

z toho 57 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018 
88 

z toho 62 dievčat 
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§ 2. ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CVU CFA DEJ EKN EKC GEG HOG HOS INF JOD KNJ MKT MAT NEJ OBN POE PRN PRA 

I. A 1,72 1,56 
   

2,44 
    

2,17 2,56 
 

2,72 
 

 1,17    2,28 1,78 1,5    

I. D 
 

2,22 
             

 1,07    3,15 2,44 1,26    

I. E 
 

2,19 
             

 1    2,88 1,85 1,23    

I. F 
 

2 
             

 1    2,59 2,41 1,12    

II. A 1,45 1,82 1 
 

2,27 
      

2,36 
  

2,09     1,45 2,36 1,82 1,64    

II. D 1,91 1,68 1 
  

2,14 
     

1,82 
 

2,36 
 

   1,82  2,73 2,32 1,18 2,09   

II. E 2,05 2,1 1,24 
  

2 
     

2 
 

2,1 
 

   1,33  2,71 2,29 1,24 2,24   

II. F 1,47 1,53 1,24 
  

1,76 
     

1,94 
 

2 
 

   1,41  2,53 2,47 1 2,12   

III. A 2,08 3,15 1,15 
 

2,62 
  

1,31 
   

2,69 
   

     3,38 2,46 2,08    

III. D 1,82 2 1,88 
       

2,24 
   

2,35 2,18   2,06  3 2,71  2,18   

III. E 1,44 1,83 1,67 
       

1,67 
   

1,94 2,17   1,78  2,22 2,78  1,67   

III. F 1,41 2,29 1,53 
       

2,18 
   

2,35 2,29   1,88  2,88 2,76  1,71   

IV. A 2,1 3,24 
  

3,38 
      

3,19 1,86 
  

  3,1   3,29 1,95   2,86 1,69 

IV. D 1,64 1,43 1,43 
      

1 1,57 
    

   2  2,57 2,79  2   

IV. E 1,17 1,17 2 
      

1,13 1,54 
    

   1,75  2,67 2,17  1,83   

IV. F 1,7 1,87 1,39 
      

1 1,7 
    

   1,91  2,91 2,61  1,74   

V. D 
 

1,96 
 

2,61 
  

2,04 
 

1,74 
  

1,26 1,52 
 

2,61       2,78  2,22 2,43 1,09 

V. E 
 

2 
 

3,12 
  

2,06 
 

2,18 
  

1,24 2,41 
 

2,35       2,94  2 1 1,53 

V. F 
 

2 
 

2,86 
  

1,81 
 

1,57 
  

2,1 1,9 
 

2,48       2,76  1,62 1,38 1,76 
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Trieda SBV SJL SBW KMM SPR SEE TSV TVZ TDJ UCT ZCU 

I. A 
 

2,44 
  

1  1 1,78  2,89  

I. D 
 

2,56 
  

1  1,07     

I. E 
 

2,08 
  

1  1     

I. F 
 

2,24 
  

1,24  1,12     

II. A 
 

2,09 
 

1 1  1   2,09  

II. D 
 

2,36 
 

1,36 1  1,45   2,18 1,41 

II. E 
 

1,9 
 

1,1 1,05  1,33   2,52 1,14 

II. F 
 

1,82 
 

1,12 1  1   2,29 1,29 

III. A 
 

2,69 
 

1,54 1,08  1,25   3  

III. D 
 

2,59 
  

1  1   2,71 1,76 

III. E 
 

1,94 
  

1  1,39   2,11 1,17 

III. F 
 

2,29 
  

1,18  1   2,65 1,24 

IV. A 1,9 3,1 
  

1,24 1,9 1   2,19  

IV. D 
 

2,36 1 
 

1  1   2,5  

IV. E 
 

1,79 1,35 
 

1,04  1,04   2,17  

IV. F 
 

2,04 1,83 
 

1,04  1,04   1,91  

V. D 
    

1 1,87 1  1,87 1,78  

V. E 
    

1,18 2,24 1  1,76 2,59  

V. F 
    

1 2 1  2,05 2,48  
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Prospech žiakov 

Trieda 
Počet 

žiakov 

 

Celkový prospech 

 
Správanie 

s vyznamenaní veľmi dobre prospeli neprospeli neklasifikovaní 2 3 4 

I. A 18 3 8 6 1 0 0 0 0 

I. D 27 3 9 15 0 0 0 0 0 

I. E 26 7 10 9 0 0 0 0 0 

I. F 17 4 8 5 0 0 1 0 1 

II. A 11 3 5 3 0 0 0 0 0 

II. D 22 7 5 9 1 0 0 0 0 

II. E 21 5 7 9 0 0 1 0 0 

II. F 17 5 4 8 0 0 0 0 0 

III. A 13 1 3 8 1 0 1 0 0 

III. D 17 3 1 13 0 0 0 0 0 

III. E 18 5 7 6 0 0 0 0 0 

III. F 17 4 5 8 0 0 1 1 0 

IV. A 21 4 0 15 2 0 1 2 0 

IV. D 14 3 5 6 0 0 0 0 0 

IV. E 24 9 5 9 0 1 1 0 0 

IV. F 23 5 9 9 0 0 1 0 0 

V. D 23 2 9 12 0 0 0 0 0 

V. E 17 3 3 11 0 0 3 0 0 

V. F 21 4 7 9 1 0 0 0 0 
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Dochádzka žiakov 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Zameškané hodiny Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené hodiny 

spolu. na žiaka spolu na žiaka spolu na žiaka 

I. A 18 1831 101,72 1800 100,00 31 1,72 

I. D 27 3222 119,33 3205 118,70 17 0,63 

I. E 26 3344 128,62 3344 128,62 0 0,00 

I. F 17 2805 165,00 2723 160,18 82 4,82 

II. A 11 1174 106,73 1174 106,73 0 0,00 

II. D 22 2936 133,45 2931 133,23 5 0,23 

II. E 21 3412 162,48 3383 161,10 29 1,38 

II. F 17 2514 139,67 2511 139,50 3 0,17 

III. A 13 2737 210,54 2691 207,00 46 3,54 

III. D 17 3577 210,41 3557 209,24 20 1,18 

III. E 18 3196 177,56 3162 175,67 34 1,89 

III. F 17 3674 216,12 3627 213,35 47 2,76 

IV. A 21 3165 150,71 3035 144,52 130 6,19 

IV. D 14 2952 210,86 2926 209,00 26 1,86 

IV. E 24 4108 171,17 4008 167,00 100 4,17 

IV. F 23 3997 173,78 3976 172,87 21 0,91 

V. D 23 3867 168,13 3860 167,83 7 0,30 

V. E 17 3405 200,29 3321 195,35 84 4,94 

V. F 21 3818 181,81 3815 181,67 3 0,14 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

ANJ B1 21 (9/12) 49,89% 16 38,82% 17 
 

3 11 4 1 3,16 19 

ANJ B2 34 (16/18) 78,75% 2 90,00% 2 16 9 8 
 

1 1,85 34 

MAT 
 

2 (1/1) 16,65% 2 
         

NEJ C1 61 (23/38) 41,54% 60 66,83% 60 6 28 23 3 
 

2,38 60 

PČOZ 
 

81 (32/49) 
           

SJL 
 

81 (32/49) 48,74% 79 61,68% 78 15 19 27 18 
 

2,61 79 

TČOZ 

BOA  
61 (23/38) 

    
16 26 13 5 

 
2,12 60 

TČOZ 

OA  
20 (9/11) 

    
3 3 4 7 1 3,00 18 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

 Praktická 

2 

 Praktická 

3 

 Praktická 

4 

Praktická 

5 

 Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

PČOZ   81 (32/49) 21 37 17 6 
 

2,10 81 
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§ 2. ods. 1 f  

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 6317 M obchodná akadémia   

I. D 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

I. E 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

I. F 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. A 6317 M obchodná akadémia   

II. D 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. E 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

II. F 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. A 6317 M obchodná akadémia   

III. D 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. E 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. F 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

IV. A 6317 M obchodná akadémia   

IV. D 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

IV. E 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium 

IV. F 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

V. D 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

V. E 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

V. F 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 
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§ 2. ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

V priebehu školského roka 2018/2019 priemerný evidenčný počet pedagogických zamestnancov sa 

nemenil (k 15.9.2018 - 38 zamestnancov - priemerný evidenčný počet zamestnancov bol 36,87 a k 

30.6.2018 - 38 zamestnancov - priemerný evidenčný počet bol 36,87).  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov sa menil v mesiacoch júl 2019 – 2 PZ ukončili pracovný 

pomer z toho 1 PZ odchod do starobného dôchodku a k 31.8. jedna zamestnankyňa ukončila 

pracovný pomer dohodou. 

Na škole pôsobili 4 rakúski lektori - jedna vyučovala nemecký jazyk a traja odborné ekonomické 

predmety. 

Adaptačné vzdelávanie v šk. roku 2018/2019 sa neuskutočnilo. 

3 PZ ukončili atestačné vzdelávanie: 

 1 PZ I. atestáciu 

 2 PZ II. atestáciu 

V  šk. roku 2018/2019 pracovala jedna zamestnankyňa na dohodu o pracovnej činnosti – vyučujúca 

náboženskej výchovy 

Počty vyučujúcich všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov zodpovedajú potrebám školy. 

Počty nepedagogických zamestnancov sa niekoľko rokov nemenia. 

 

Pracovný pomer 
Počet pracovníkov 

pedagogických nepedagogických 

Pracovný pomer na dobu neurčitú 30 8 

z toho a) so skráteným úväzkom 2 
 

            b) ZPS 1 1 

Pracovný pomer na dobu určitú 8 2 

z toho a) so skráteným úväzkom 4 
 

            b) ZPS 
  

Spolu 38 10 

Dohoda o pracovnej činnosti 1 1 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Všetci učitelia sú kvalifikovaní s výnimkou 1 učiteľa odborných ekonomických predmetov - 

rakúsky lektor. 

Zvyšovanie kvalifikácie: 

Vedenie školy: 

Členky vedenia školy majú:  

 vykonanú 2. atestáciu, 

 3 členky ukončené funkčné vzdelávanie 

 1 členka ukončené inovačné funkčné vzdelávanie 

 1 členka nemá funkčné vzdelávanie 

Pedagogickí zamestnanci 

Časť učiteľov sa vzdeláva v oblasti využitia IKT v jednotlivých vyučovacích predmetoch, viacerí 

učitelia si zvyšujú kvalifikáciu aktualizačným štúdiom.  

Dvaja pedagogickí zamestnanci vykonali II. atestáciu. 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 37 38 

spolu 1 37 38 

 

Počet nepedagogických zamestnancov je dlhodobo rovnaký a vyhovuje potrebám školy.  

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Počet hodín vyučovaných nekvalifikovane je obdobný ako v minulom školskom roku, mierne sa 

znížil. Jedná sa o vyučujúcich, ktorým nie je možné prideliť do úväzku na 100 % predmety ich 

kvalifikácie. Dôvodom je zvyšujúca sa náročnosť na zabezpečenie vyučovania učiteľmi, 

spĺňajúcimi požiadavky odbornosti. Táto situácia sa čiastočne rieši nekvalifikovaným vyučovaním 

niektorých predmetov za dodržania príslušných predpisov 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I. ročník ETV 1 

II. ročník API 2 

 
OBN 3 

V. ročník PRN 2 
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§ 2. ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Zákonnou úpravou v oblasti celoživotného vzdelávania sa počet vzdelávajúcich sa učiteľov znížil 

nakoľko MPC Bratislava neposkytuje nové formy vzdelávania. Záujem je naďalej o moderné 

metódy a formy práce. 

Atestačné vzdelávanie 

3 pedagogickí zamestnanci vykonali atestačné skúšky – 1 PZ I. atestáciu, 2 PZ II. atestáciu. 

Aktualizačné vzdelávanie 

Vyučujúci predmetov účtovníctvo a ekonomické cvičenia sa pravidelne každoročne zúčastňujú 

školení v práci s ekonomickým softvérom, poskytovaných firmou KROS. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1   

2.kvalifikačná skúška 2   

postgraduálne 0   

doplňujúce pedagogické 0   

vysokoškolské pedagogické 0   

vysokoškolské nepedagogické 0   

inovačné kontinuálne vzdelávanie 0   

aktualizačné vzdelávanie  0   

prípravné atestačné vzdelávanie 0   

funkčné vzdelávanie 0 
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§ 2. ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Záujem o účasť na olympiádach a súťažiach žiakov v poslednom období skôr stagnuje, v niektorých 

súťažiach dokonca klesá. V decembri sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde sa 

opäť potvrdili dobré skúsenosti s úrovňou jazykových zručností v bilingválnych triedach oproti 

žiakom v nebilingválnych triedach. V obidvoch vekových kategóriách sa najlepšie umiestnili žiaci 

BOA, v kategórii III., IV. a V. ročníka zvíťazil žiak Ondrej Giertl z V. D a v kategórii I. a II. 

ročníka žiak Milan Šulok z I.E triedy. Obaja postúpili do okresného kola, pričom Ondrej Giertl 

obsadil 5. miesto a Milan Šulok 4. miesto. Tieto umiestnenia považujeme za cenné najmä preto, že 

naši žiaci súťažia spolu so žiakmi gymnázií, kde sú výrazne vyššie hodinové dotácie na predmet. 

Olympiády z nemeckého jazyka sa zúčastnili nadaní žiaci bilingválnych tried, pričom 1 žiačka, 

Nina Hideghétyová z II.F triedy postúpila do krajského kola.  

V januári 2019 prebehlo školské kolo súťaže Mladý účtovník 2019, ktorého sa zúčastnili vybraní 

žiaci IV. a V. ročníkov. Dvaja najúspešnejší, žiačka Nikola Bubničová a David Hrabec, obaja zo 

IV. A triedy sa zúčastnili v marci 2019 regionálneho kola súťaže Mladý účtovník 2019. 

V decembri 2018 sa uskutočnilo školské kolo Súťaže v písaní na počítači a korešpondencii. 

Zúčastnili sa ho žiaci III. až V. ročníkov. Najúspešnejší boli žiaci Patrik Vlček zo IV. F a Štefan 

Ács zo IV.E, ktorí postúpili do krajského kola, pričom Patrik Vlček sa umiestnil na 6. mieste a 

Štefan Ács na 4. mieste. 

Žiaci mali možnosť vykonať štátnu skúšku na Štátnej jazykovej škole z nemeckého jazyka, ktoré 

škola organizuje v spolupráci so Štátnou jazykovou školou. Vykonávajú ju žiaci bilingválneho 

štúdia v maturitnom ročníku. Prihlásili sa 15 žiaci ( z toho 2 žiačky na odbornú ŠJS z NEJ), pričom 

13 ( z toho 1 žiačka odbornú ŠJS) vykonali štátnu skúšku úspešne.  

Vo februári 2019 sa uskutočnili Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Túto štátnu 

skúšku garantuje a realizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. 

Zúčastnilo sa 13 žiakov, všetci boli úspešní. 

Úspešným žiakom bolo vydané štátnicové vysvedčenie a prínosom bolo, že im bola zároveň 

riaditeľkou školy uznaná časť Praktickej časti odbornej zložky- časť B Spracovanie účtovníctva na 

PC- úloha Administratíva a korešpondencia vo výške maxima 100 bodov. 

Výborné výsledky žiaci školy dosahovali v športoch, aj v medzi školských športových súťažiach 

(volejbal, basketbal, futsal, futbal, florbal, stolný tenis). Výrazne rastie záujem o športové aktivity, 

klesá počet žiakov oslobodených od TSV. Žiaci sa v októbri 2018 zúčastnili okresného kola v 

cezpoľnom behu. Tradične úspešne reprezentujú školu v stolnom tenise tak dievčatá, ako aj chlapci. 

Dievčatá sa v obvodnom kole umiestnili na 2. mieste (ako v minulom šk. roku), chlapci taktiež 

obsadili 2. miesto. V januári 2019 sa zúčastnili Okresného kola žiakov v basketbale. V okresnom 

kole súťaže vo volejbale boli úspešné dievčatá, obhájili 3. miesto. Okrem toho sa zúčastnili aj 

súťaží vo floorbale, futsale. 

Škola zorganizovala začiatkom šk. roka už tradične súťaž tried o „najkreatívnejšie upravenú triedu“. 

Žiaci mali možnosť preukázať svoju kreativitu, estetické cítenie a zároveň si skrášliť triedy tak, aby 

sa v nich cítili príjemne. Túto súťaž vyhrala trieda I.E 
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Každoročne dosahujú mimoriadne výsledky naše cvičné firmy. Medzinárodného veľtrhu CF v 

Bratislave sa za účasti viac ako 50 cvičných firiem z rôznych krajín EÚ naša CF Parksomnia 

zvíťazila, obsadila v hlavnej súťaži 1. miesto a CF Jea Bag v kategórii najlepší stánok obsadila 3. 

miesto. 

Zúčastnili sa aj na Adventnom veľtrhu CF vo Viedni, kde CF Parksomnia získala 3. miesto v 

kategórii najlepší obchodný rozhovor v ANJ. 

Na Kontraktačnom dni CF v Šali boli naši žiaci tiež veľmi úspešní, V kategórii najlepšia vizitka 

získala CF Bugishka Organic 1. miesto, v tej istej kategórii bodovala aj CF Jea Bag, obsadila 2. 

miesto. CF Jea Bag bola úspešná aj v kategórii najlepší stánok - 3. miesto. A 3. miesto v kategórii 

najlepšia elektronická prezentácia obsadila CF Youngblood. Mimoriadny úspech zaznamenala opäť 

CF Parksomnia- získala Osobitnú cenu mesta Šaľa. 

Názov súťaže 
Počet žiakov 

školské kolo okresné kolo/krajské kolo 

Olympiáda  

z NEJ 
16 žiakov 

Nina Hideghétyová, II.F 

 -postup do krajského kola 

Olympiáda  

z ANJ 
18 žiakov 

Ondrej Giertl, V. D, 5. miesto,  

Milan Šulok, I.E-, 4. miesto  

- postup do krajského kola 

Spracovanie  

informácií na počítači 
20 žiakov 

Patrik Vlček IV.F 

Štefan Ács IV.E 

- postup do krajského kola 

Štátne skúšky NEJ 14 žiakov /12 úspešne   

Štátne skúšky- odborná NEJ 2 žiaci/ 1 úspešne   

Štátne skúšky  

- písanie na PC  
13 žiakov úspešne   

Olympiáda  

Mladý účtovník regionálne kolo 
2 žiaci 

David Hrabec,  

Nikola Bubničová IV.A,  

- postup do celoslovenského 

kola 

Medzinárodný veľtrh CF 
3 triedy 

IV.D, IV.E, IV.F 

CF Parksomnia (IV.F) -1. miesto  

                                v hlavnej súťaži 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola plánuje a organizuje aktivity, ktoré súvisia najmä so samotným zameraním školy, pozornosť 

venujeme aj kariérovému poradenstvu, zdravému životnému štýlu, zdravej výžive, pohybovým 

aktivitám, športu, vzdelávaniu v oblasti kultúry, ochrane životného prostredia. Škola zorganizovala 

Deň otvorených dverí.  

Už tretí školský rok aktívne pracuje Žiacka školská rada, ktorá sa podieľa na mnohých školských 

aktivitách, pravidelne zasadá a snaží sa konštruktívne prispievať k riešeniu výchovno - 

vzdelávacích problémov. O. i. sa organizačne podieľala na Imantrikuláciách, environmentálnych 

aktivitách viažucich sa na Deň Zeme, dávala podnety na zlepšenie života v škole.  

Cieľom školských aktivít je vzdelávanie sa v rôznych oblastiach spoločenského života atraktívnou 

formou, ale aj upevňovať a rozvíjať kolektívne vzťahy v jednotlivých triedach, medzi žiakmi a 

učiteľmi a celkovo budovať v škole priateľské prostredie. 
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Zoznam aktivít organizovaných školou v školskom roku 2018/2019 

SEPTEMBER 2018 

17.09. -19.09 Kurz ochrany života a zdravia 

19.09.- 21.09 Slovenské rýchle prsty ( na OA Nevädzova) 

OKTÓBER 2018 

1.10. teambuilding, prváci s Dr. Kurilovou, CPPP a P 

2.10. Možnosti štúdia na PEVŠ, prezentácia 

 Cezpoľný beh žiakov SŠ 

5.10. „Priprav sa na 21. storočie“ (projekt nadácie PONTIS pod záštitou prezidenta 

SR) 

 Stretnutie žiakov s p. Kristína Gaal Drobcová (Johnson Controls, 

viceprezidentka zodpovedná za biznis centrá spoločnosti v USA,Mexiku, vo 

Veľkej Británii, na Slovensku a v Číne) 

9.10. Študijné pobyty v zahraničí, Coolagent 

 Turnaj vo futsale, okr. kolo 

11.10. festival Jeden svet 

16.10. - 17.10. Univerzitná knižnica, exkurzia 

18.10. Účelové cvičenie, prváci 

19.10. Účelové cvičenie, druháci, 

 Wiener Neustadt, možnosti štúdia na VŠ v Rakúsku, prezentácia 

22.10. VGD Slovakia, účtovná firma, workshop 

25.10. Výročná konferencia JCI, Pálfyho palác 

 Múzeum holokaustu, Sereď, exkurzia, tretiaci 

NOVEMBER 2018 

13.11 "Rok 1918" - divadlené predstavenie 

14.11 možnosti štúdia v zahraničí, Interstudy 

16.11. Imatrikulácie 

19.11. Olympiáda NEJ, písomná časť, školské kolo 

20.11. Olympiáda NEJ, ústná časť, školské kolo 

21.11. Obvodné kolo stolný tenis, dievčatá 

22.11. Medzinárodný veľtrh CF, IV.D, IV.E, IV.F 

 Duševné zdravie“, workshop, prváci 

29.11. 50. výročie založenia školy, slávnostná akadémia, divadlo Aréna 

DECEMBER 2018 

4.12 exkurzia LKW Walter 

5.12 Olympiáda ANJ, ústna časť 

 Školské kolo v písaní na PC 

6.12. Veľtrh CF Viedeň 

10.12 Anglický týždeň, II.E, III.F 

3.12 Deň otvorených dverí 

18.12 návšteva partnerskej školy vo Viedni, III.D 

 Vianočná kapustnica 

19.12 exkurzia do Linzu 

 Vianočný turnaj vo florbale 

20.12. Vianočný turnaj vo futsale 

 JANUÁR  2019 

15.1. exkurzia do firmy Ernst & Young 

16.1 Olympiáda ANJ, ústna časť 

22.1 Vojna a mier, divadelné predstavenie 

26 . - 31.01. Lyžiarsky a snowboardingový kurz, prváci 
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 FEBRUÁR  2019 

7. 02. 10. kontraktačný deň CF v Šali 

11.02 ŠKODA AUTO VŠ, Mladá Boleslav - možnosti štúdia 

12.02. Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie 

14.02. Krajské kolo: Písanie na PC a korešpondencia 

 MAREC  2019 

12.03. „Darktrip“, predstavenie s protidrogovou tematikou 

 divadelné predstavenieŤapákovci“ 

18.03. regionálne kolo, volejbal dievčat 

20.03 regionálne kolo súťaže Mladý účtovník 

 APRÍL  2019 

10.04 Deň praktikantov, LKW Walter 

17.04. Deň Zeme, akcia školy so zameraním na ochranu životného prostredia 

 workshop firmy Jysk, firemná kultúra 

 MÁJ  2019 

20.05 Lightrip, protidrogové predstavenie 

21.05. workshop s dramaturgičkou SND 

 Účelové cvičenie, prvé ročníky 

22.05. H.Ibsen: Hedda Gablerová 

23.05. Účelové cvičenie, druhé ročníky 

 JÚN  2019 

4.06. Emotívny marketing, workshop 

 

§ 2. ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

V školskom roku 2018/2019 sa učitelia školy aktívne zapájali so žiakmi do rôznych projektov, ktoré 

boli zamerané na najmä na: 

 rozvíjanie jazykových schopností (projekty v spolupráci s partnerskými rakúskymi školami 

a firmami, napr. Bruck a Leitha, Wien, Wiener Neustadt), Anglický týždeň - English week 

(vybraní žiaci strávia týždeň v škole - 5 hodín denne s lektormi ANJ, tzv. "native speakers", 

 "21. storočie" partnerstvo v projekte nadácie Pontis, s cieľom predstaviť významné 

osobnosti a motivovať žiakov, 

 rozvíjanie športovej zdatnosti a súťaživosti a ochranu zdravia (napr. Športový deň), 

 projekt- "Najkreatívnejšie upravená trieda" ( žiaci si upravujú vhodným spôsobom svoje 

triedy, aby sa v nich cítili príjemne a zároveň mali možnosť rozvíjať svoju kreativitu a 

estetické cítenie), 

 Deň Zeme, projekt Žiackej školskej rady zameraný na skrášlenie životného prostredia, 

 kariérneho poradenstva (mini Erasmus, niekoľko dní strávia žiaci na vybraných VŠ) a pod. 

 

 



 
 

21 
 

§ 2. ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2018/2019 neprebehla žiadna inšpekcia. 

§ 2. ods. 1 l  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické podmienky vzdelávania 

Budova Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava je pôvodne postavená pre účely ZŠ, 

stavebné úpravy budovu prispôsobili pre potreby strednej školy ekonomického typu.  

Budova je v majetku štátu, v správe školy. Priľahlé pozemky - parc. č. 967, 968 sú v správe 

Magistrátu Hl. mesta SR.  

Starostlivosť o vonkajší areál školy v spolupráci s vlastníkom pozemkov nie je stále vyriešená s 

konečnou platnosťou. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy zlepšil starostlivosť o areál školy 

pravidelným kosením a odstraňovaním buriny. Horšie je to pri oreze a výrubu starých stromov. 

Škola podala žiadosť na tieto úkony. Do dnešného dňa ani orez a ani výrub starých vyschnutých 

stromov sa neuskutočnil (napriek sľubu zo strany Magistrátu HM SR Bratislavy – máj 2019). 

Usporiadanie a počet učební sa v uplynulom školskom roku nezmenil.  

                                                      19 kmeňových tried 

Počet učební je 33          

                                                      14 odborných učební 

Skladba odborných učební sa voči minulému školskému roku nezmenila a je nasledovná:  

 2 učebne všeobecno-vzdelávacích predmetov, 

 3 učebne cudzích jazykov z toho        1 učebňa ANJ 

 1 učebňa CUJ 

 1 učebňa BOA 

 4 učebne výpočtovej techniky 

 1 učebňa ekonomických cvičení 

 1 učebňa administratívy a korešpondencie (na tento predmet sa využívajú aj učebne 

výpočtovej techniky)  

 1 učebňa cvičná firma,  

 1 učebňa cvičná banka,  

 1 veľká, 1 malá telocvičňa,  

 pohybové štúdio a posilňovňa.  
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Vybavenosť tunajšej školy je vzhľadom na súčasné možnosti a finančné prostriedky dodané 

prostredníctvom zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu veľmi dobrá. Vybavenosť IK technikou sa 

podľa možností dopĺňa i pomocou Neinvestičného fondu OAIK BA. 

 

V priestoroch školy sa nachádza tiež školská jedáleň s kapacitou 140 miest, ktorá je v prenájme 

(využiteľnosť jedálne je 80 %). 

DM ani iné ubytovacie zariadenie škola nevlastní.  

V školskom roku 2018/2019 sme pokračovali: 

 vymaľovanie všetkých tried 1. ročníka, 
 oprava sociálneho zariadenia v trakte B, 

 rekonštrukcia vykurovacieho systému (výmena radiátorov v celom trakte B – 139 

radiátorov) 

 výmena lavíc a stoličiek – 34 lavíc, 68 stoličiek (2 triedy) 

Cieľ, ktorý si určila škola na ďalšie školské roky: 

 pokračovať vo výmene svietidiel v triedach,  

 odstrániť havarijný stav zostatku vykurovacieho systému – radiátory – komplexná 

rekonštrukcia v bloku A – podaná žiadosť na havárie, 
 oprava posledných troch sociálnych zariadení, 
 pokračovať v obnove, resp. výmene školského nábytku (stoličky, lavice), 
 pokračovať v obnove počítačového vybavenia za pomoci Neinvestičného fondu. 

Vzhľadom na vysoké energetické straty je potrebné zateplenie budovy v rámci projektu ESF. 
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§ 2. ods. 1 m  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

     Organizácia v roku 2018 hospodárila v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003  o financovaní 

     základných a stredných škôl a školských zariadení a so zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 

     pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov podľa schváleného rozpočtu v celkovej výške 

760 043,00 € a následne upravovaného rozpočtu 999 876,00 € a povoleného    prečerpania 

rozpočtu – zdroj 072 vo výške 215,12 € tj. v celkovej sume 1 000 090,92 €. 

 

Ekonomická klasifikácia 
Čerpanie 

rozpočtu 

Mzdy, platy, služobné príjmy 591 625,00  

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 198 770,80  

Tovary a služby 123 452,03 

z toho: 

Cestovné náhrady 

Energie, voda a komunikácie 

(elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, plyn, telefón, internet, známky) 

 

40,20 

62 253,39  

Materiál a dodávky 

(čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tlačivá, predplatné odborných časopisov, 

ročné prístupy – portál Škola efektívne, IVES, aSc agenda) 

10 397,89  

634 Dopravné 

(doprava žiakov pri lyžiarskom kurze) 
3 024,00  

 

Rutinná a štandardná údržba 

(dodávka a montáž vzduchotechniky, výmena vedenia klapiek, murárske a maliarske 

práce, oprava sociálneho zariadenia) 

16 741,49  

Nájomné za nájom 

(prenájom kopírovacieho stroja)  
1 080,53  

Služby  

(školenia, zákonné kontroly – hasiacich prístrojov, elekt. spotrebičov, deratizácia, 

právna pomoc – súdne spory, ochrana majetku, výkon činnosti zodpovednej osoby, 

cestovné náhrady, ubytovanie žiakov pri lyžiarskom kurze, poplatky banke, povinný 

55 % príspevok na stravovanie zamestnancov, OLO, prídel do SF) 

 

32 938,53  

Bežné transfery 

(odchodné, náhrada pri PN) 

3 003,09  

Kapitálové výdavky 

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 

(rekonštrukcia vykurovacích rozvodov) 

 

83 240,00 
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§ 2. ods. 1 n  

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Cieľom činnosti OA IK Bratislava v školskom roku 2018/2019 bolo budovať dobré meno školy, 

priateľské prostredie a zabezpečovať rast kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, tak aby škola 

dosahovala v konkurencii ostatných škôl podobného typu popredné miesto. Základným cieľom bolo 

propagovať význam bilingválneho 5-ročného, štúdia udržať kvalitu vzdelávania najmä v 

bilingválnych triedach, čo sa jednoznačne darilo aj vďaka veľmi dobrému personálnemu obsadeniu 

učiteľov NEJ, tiež ich aktívnej spolupráci s rakúskymi lektormi a Ministerstvom školstva Rakúskej 

republiky. Posilnili sme propagáciu organizovaním osláv 50. výročia založenia školy, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 29.11.2018 v divadle Aréna za účasti významných partnerov, podporovateľov a 

sympatizantov školy, bývalých a súčasných žiakov školy. Akciu podporil svojou účasťou aj 

guvernér NBS, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku. Pripomenuli sme si 50 ročnú históriu 

školy, k programu prispeli známi umelci, ale aj naši šikovní žiaci. 

Škola intenzívne spolupracovala so základnými školami, s viacerými bankami a finančnou a 

daňovou správou, hlavne v oblasti zabezpečenia praxe pre študentov. Zlepšili sa predpoklady na 

modernizáciu vyučovacieho procesu, využitie multimediálnej techniky v odborných predmetoch, 

jazykových učebniach, a to najmä vďaka sponzorským darom z podnikateľského prostredia a 

prostriedkov z neinvestičného fondu, ktorý pôsobí pri škole. Plne používame elektronickú triednu 

knihu.  

Pre nasledujúci školský rok je stanovený tento dlhodobý koncepčný zámer rozvoja školy: 

1) Naďalej zvyšovať záujem žiakov ZŠ o štúdium na tunajšej škole. Využiť k tomu 

intenzívnejšie informačno-marketingové aktivity školy. 

2) Zlepšovať prípravu žiakov tretieho a štvrtého ročníka na maturitné skúšky s cieľom 

dosiahnuť kvalitnejšie vedomosti a lepšie výsledky. 

3) Naďalej na vyučovacích hodinách i mimovyučovacou činnosťou intenzívne výchovne 

pôsobiť na žiakov s cieľom rozvíjať komplexne osobnosť žiaka. 

4) Okamžite zasahovať v prípade negatívne pôsobiacich javov a prejavov žiakov, ktoré nie sú v 

súlade so školským poriadkom. 

5) Pokračovať v realizovaní dvoch školských vzdelávacích programov štvorročného štúdia 

obchodnej akadémie. 

6) Pokračovať v uplatňovaní Školského vzdelávacieho programu päťročného bilingválneho 

štúdia pre žiakov ôsmeho, resp. i deviateho ročníka ZŠ. 

7) Priebežne dopĺňať pedagogický zbor kompetentnými učiteľmi s potrebnou aprobáciou, 

najmä takých, ktorí spĺňajú nielen kvalifikačné predpoklady, ale aj osobnostne a morálne 

dosahujú požadovanú úroveň. 

8) Neustále zlepšovať kontakty a spoluprácu s rodičmi žiakov, ostatnými partnermi školy. 

9) Pokračovať v aktivitách smerujúcich k odstráneniu najväčších materiálnych problémov 

školy.  
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§ 2. ods. 1 o  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky a kde treba úroveň výchovy a 

vzdelávania zlepšiť (SWOT analýza): 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 klesajúci priemerný vek učiteľov, 

 veľmi dobrá úroveň vyučovania odborných ekonomických predmetov a NEJ, 

 zapájanie cvičných firiem do súťaží, výnimočné úspechy, 

 dobrá spolupráca so ŠIOV, s bankovými inštitúciami, daňovým úradom, firmou KROS, 

 partnerskými školami v Rakúsku, podnikateľskými subjektmi,  

 spolupráca s Katedrou pedagogiky EU v príprave budúcich učiteľov, 

 zapájanie žiakov do práce záujmových krúžkov - využitie vzdelávacích poukazov, 

 veľmi dobré situovanie školy v tichom prostredí, dobrá dostupnosť MHD, 

 prezentácia školy na podujatiach výchovného charakteru, 

 dobrá vybavenosť školy IKT, 

 rastúca aktivita žiakov školy v činnosti Žiackej školskej rady. 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočná možnosť diferencovať ohodnotenie pedagogických zamestnancov, 

 pretrvávajúce slabšie vybavenie školy učebnicami, 

 zhoršujúci sa stav niektorých priestorov interiéru a celkového vonkajšieho vzhľadu budovy, 

 slabšia aktivita a spolupráca s rodičmi, 

 pretrvávajúce problémy s využitím vonkajšieho areálu. 

PRÍLEŽITOSTI 

 jedinečnosť v bilingválnom vzdelávaní s ekonomickým zameraním 

 dobré meno školy a pozícia medzi školami podobného typu, zlepšenie spolupráce so ZŠ, 

 podpora bilingválneho štúdia zo strany MŠ Rakúskej republiky, spolupráca s rakúskymi  

 obchodnými akadémiami, 

 zlepšenie spolupráce s Radou rodičov, resp. rodičmi žiakov školy, 

 aktivizácia inovatívnych metód a foriem vzdelávania, 

 marketingové aktivity školy. 
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RIZIKÁ 

 zhoršujúce sa študijné návyky žiakov, 

 rastúci podiel žiakov so zhoršeným sociálnym zázemím (neúplná rodina, nedostatočné 

výchovné zázemie v rodine) 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov daný finančným normatívom, malé 

možnosti získavania iných finančných zdrojov, 

 motivácia zamestnancov školy, 

 aktivita školy v spolupráci s rodičovskou verejnosťou, 

 rizikový a zhoršujúci sa stav budovy školy, 

 rast administratívnej zaťaženosti. 

Uvedená SWOT analýza je výsledkom niekoľkoročného pozorovania života školy, podmienok jej 

existencie a celospoločenského vývoja. Je tiež reakciou na populačný vývoj v bratislavskom 

regióne, na sériu rokovaní so zriaďovateľom, kooperujúcimi základnými i strednými školami, ich 

vedeniami a výchovnými poradcami zo základných škôl, s Radou školy pri OA Imricha Karvaša 

Bratislava, učiteľmi, výsledkom konzultácií a rokovaní s rodičmi i žiakmi školy, absolventmi. 

SWOT analýzu chápeme ako dôležité východisko pre najbližšie obdobie, pre naplnenie cieľov 

všetkých úloh a projektov. 
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§ 2. ods. 1 p  

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie sa absolventov školy vo vysokoškolskom štúdiu doma i v zahraničí a v zamestnaní, 

využívajúcom odborné vzdelanie absolventov je dobré až veľmi dobré, čo pretrváva už viac rokov. 

Podľa dostupných údajov približne 80 % absolventov školy študuje na VŠ na Slovensku i v 

zahraničí, najmä v Rakúsku. Približne 10 - 15 % žiakov je zamestnaných v SR a v Rakúsku, pričom 

rastie počet našich žiakov, ktorí nachádzajú uplatnenie v medzinárodných firmách, kde je 

požadovaná výborná znalosť nemeckého jazyka. Dobrovoľne nezamestnaných, podľa dostupných 

údajov, je krátkodobo veľmi málo.  

Vysoké percento absolventov školy prijímaných na VŠ štúdium je na jednej strane u tých najlepších 

dôkazom ich kvalít, na druhej strane poukazuje na znižujúcu sa náročnosť niektorých univerzít pri 

prijímaní na štúdium, obzvlášť bez prijímacích pohovorov. 

§ 2. ods. 2 a  

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky pre prácu učiteľov a žiakov sú v Obchodnej akadémii Imricha 

Karvaša Bratislava na priemernej až dobrej úrovni.  

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov v Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava 

sú dané hlavne vekom budovy a všetkých priestorov a obmedzenými možnosťami na opravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a údržbu priestorov.  

V dobrom stave je inovovaná podlahová krytina väčšej časti tried a stav šatní v telocvičnom trakte.  

Výmenou okien v malej a veľkej telocvični sa nám podarilo zlepšiť tepelnú pohodu a zároveň aj 

vetranie telocviční. 

Tepelnú pohodu vo všetkých priestoroch školy pozitívne ovplyvnila uskutočnená oprava 

výmenníkovej stanice a v tomto školskom roku v rámci havárií sa nám podarilo vymeniť regulátory 

tepla.  

Prašnosť a hygienické podmienky vo vyučovacích a spoločných priestoroch sú dobré až veľmi 

dobré. Výnimkou je veľká a malá telocvičňa, kde je sústavný pohyb cvičiacich od dopoludnia do 

neskorých večerných hodín, kedy sú priestory prenajaté.  

V technicky zlom stave je ešte osvetlenie časti tried a priestorov školy, ktoré si vyžadujú výmenu 

svietidiel.  

To zvyšuje náročnosť bezpečného prevádzkovania budovy.  

Únikové východy sú v dostatočnom počte. 

Zlepšilo sa využívanie telocvičných priestorov a postupne narastá záujem žiakov o telovýchovné 

aktivity. Napomohla tomu už spomínaná výmena okien v telocvični.  
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§ 2. ods. 2 b  

Voľnočasové aktivity školy 

Vzdelávacie poukazy: 

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka 

strednej školy. Začiatkom školského roka ho vydáva riaditeľ školy každému žiakovi. Žiak môže 

vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo inej škole, resp. športovému , tanečnému klubu, atd. 

V školskom roku 2018/2019 škola: 

 vydala 384 vzdelávacích poukazov 

 prijala   93 vzdelávacích poukazov 

Názov záujmového krúžku Vedúci krúžku 
Počet prijatých 

poukazov 

Krúžok matematickej  Mgr. Alena Parajková 23 

Účtovníctvo na PC Ing. Ľuboslava Nemcová 24 

Účtovníctvo pre maturantov Ing. Danica Krajňáková 21 

Účtujeme v programe KROS Ing. Eva Poloniová 25 

 

§ 2. ods. 2 c  

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou 

Spolupráca s rodičmi, osobitne s rodičmi tzv. problémových žiakov je niekedy slabšia. Informovanosť 

rodičov a zákonných zástupcov žiakov sa trvale zlepšuje aj vďaka využívaniu systému elektronickej žiackej 

knižky a informáciám, ktoré poskytuje webová stránka školy. Na druhej strane však niektorým rodičom tento 

kontakt, resp. informácie z neho postačujú a triedne schôdze rodičov a kontakt s vyučujúcimi obmedzili na 

minimum. Napriek tomu je možné konštatovať, že narastá záujem rodičov o dianie v škole. Je stále viac 

rodičov, ktorí sa snažia škole pomáhať všetkými dostupnými spôsobmi (čo sa prejavilo aj pri prípravách 

osláv 50. výročia založenia školy), za čo im patrí veľká vďaka. 
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§ 2. ods. 2 d  

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v 

školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca školy a verejnosti: 

Škola udržuje a rozvíja kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti - najmä spolupracujúcimi 

bankami - SlSP a Tatrabankou, Unicredit bankou a VUB. Tiež firmou Johnson Controls a LKW 

Walter. Tie majú aj záujem pripravovať študentov aj na trh práce. Umožnili našim žiakom účasť na 

exkurziách, uskutočnili prednášky a prezentácie pre žiakov i učiteľov školy, zabezpečujú odbornú 

prax žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka. 

Trvale dobrá je spolupráca s firmou KROS pri usporadúvaní súťaže Mladý účtovník, poskytovaní 

odbornej pomoci učiteľom účtovníctva. 

Škola naďalej spolupracuje so Štátnou jazykovou školou pri organizovaní štátnych jazykových 

skúšok z nemeckého jazyka. 

Sme fakultnou školou, niekoľko našich pedagógov vykonáva funkciu fakultného učiteľa a podieľa 

sa tak na odbornej príprave budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov. Za týmto 

účelom máme výbornú spoluprácu s katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU, ktorá 

pôsobí ako garant pri organizovaní štátnych skúšok z písania na PC a korešpondencie. 

Škola spolupracuje aktívne aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 

CPPPaP, ktoré poskytuje škole poradenské psychologické služby. Oceňujeme a pre školu za 

výnimočnú považujeme spoluprácu so školskou psychologičkou PhDr. Kornéliou Kurilovou. 

Cvičná firma, resp. cvičné firmy tunajšej školy aktívne spolupracovali so ŠIOV a jeho Centrom 

cvičných firiem.  

Dobré boli kontakty so vzdelávacími inštitúciami, hlavne s MPC Bratislava.  

Záver 

Vypracoval: Ing. Jana Šebestová 

V Bratislave, 11. októbra 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15. októbra. 2019  
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PRÍLOHY 

 

Fotodokumentácia  

zo života školy 
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