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I. Základné identifikačné údaje o škole: 

 
Názov školy: Obchodná akadémia 
Adresa školy: Račianska 107, 831 02 Bratislava 
Telefónne číslo: +421 2 44 255 773 
Webové sídlo: www.oarba.edupage.org 
E-mailová adresa: oa.racianska@region-bsk.sk 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
Telefónne číslo: 02/48 264 111 
E-mailová adresa: podatelna@region-bsk.sk 
 
 

1. Vedúci zamestnanci školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko 
riaditeľka školy Ing. Mária Mydlová 
zástupca riaditeľky školy  Ing. Stanislava Jentnerová 
zástupca riaditeľky školy  Mgr. Viera Mazúrová 
vedúca ŠJ - 
 

2. Rada školy  
 
Rada školy pri Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 29. 9. 2020 po voľbách, ktoré 
sa uskutočnili v dňoch 3. 9. až 24. 9. 2020. Funkčné obdobie začalo dňom 29. 9. 2020 na 
obdobie 4 rokov.  
 

3. Členovia rady školy  
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Ing. Lucia Šimičáková predseda pedagogických zamestnancov 
2. Ing. Natália Pelešová podpredseda pedagogických zamestnancov 
3. Ing. Alexander Molnár člen nepedagogických zamestnancov 
4. Andrea Gajdošová člen rodičov 
5. Mgr. Tatiana Hybká člen rodičov 
6. Ing. Dušan Lago člen rodičov 
7. Ing. PhDr. Lucia Vidanová člen zriaďovateľa 
8. Mgr. Martin Vlačiky PhD. člen zriaďovateľa 
9. Ing. Katarína Augustinič člen zriaďovateľa 
10. Ing. Drahomíra Štepanayová člen zriaďovateľa 
11. Paula Pindjáková člen žiakov 
 

4. Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021 
 
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021 
- Počet zasadnutí RŠ: 6 zasadnutí 
- 29.9. ustanovujúce zasadnutie Rady školy 
- 20.10. per rollam - Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 
- 28.10. per rollam - Schválenie štatútu RŠ 
- 14.10. per rollam - Schválenie návrhu počtu tried 
- 18.2. 2021 per rollam Schválenie kritérií na prijímacie konanie 
- 24. 5. per rollam Schválenie návrhu počtu tried v školskom roku 2022/2023 
Z prerokovaného programu nevyplývali žiadne uznesenia. 



 
5. Informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy  

 
Ako poradné orgány pracovali v škole pedagogická rada a štyri predmetové komisie - 
predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov, predmetová komisia cudzích 
jazykov, predmetová komisia ekonomických predmetov a predmetová komisia účtovníctva. 
Pedagogickí zamestnanci sa v priebehu školského roka na poradách prezenčne a online stretli 
20 krát v termínoch: 2.9., 21.9., 12.10., 26.10., 27.10., 10.11., 22.12., 11.1., 29.1., 22.2., 
24.2., 29.3., 12.4., 8.3., 19.4., 30.4., 3.5, 28.6., 2.7. a 25.8. Na pedagogických radách sa 
hlavne riešili problémy súvisiace s dištančným vzdelávaním a epidemickou situáciou.  
Uznesenie zo dňa 2. 9. 2020: 
Zabezpečiť dezinfekciu vybavenia učební po vyučovaní, v informatických učebniach po 
každej hodine dezinfikovať klávesnice. 
Zodpovední: všetci vyučujúci. 
Uznesenie zo dňa 21. 9. 2020: 
Do konca septembra poslať pani Mazúrovej aktuálne mailové adresy žiakov a ich rodičov. 
Zodpovední: triedni učitelia. 
Online hodiny nad rámec Covidového rozvrhu zapisovať do zdieľanej tabuľky, aby sa 
odstránila možná duplicita v triede alebo v skupine. Hodiny je potrebné včas oznamovať 
žiakom cez EduPage a zapisovať do triednej knihy. 
Zodpovední: všetci učitelia, ktorí si pridajú hodinu nad rámec aktuálneho rozvrhu hodín. 
Do  ikony „červená obálka“ v EduPage zapísať všetky napomienky z jednotlivých predmetov 
s príslušnou formuláciou a vysvetlením problémov žiaka. 
Zodpovední: všetci vyučujúci 
Ak má žiak problémy s technikou, učiteľ má povinnosť oznámiť to triednemu učiteľovi a ten 
komunikuje s rodičmi. 
Zodpovední: všetci vyučujúci 
Uznesenie zo dňa 22. 12. 2020  
Povinnosť informovať rodičov o výchovných opatreniach jednotlivých žiakov, ktoré boli 
odsúhlasené na pedagogickej rade. 
Zodpovední: triedni učitelia III. A, III.C, IV.A, IV.C 
Oboznámiť učiteľov, rodičov a žiakov o postupe pri nástupe do školy v januári 2021. 
Zodpovední: vedenie školy 
Uznesenie zo dňa 11. 1. 2021 
Zistiť záujem o testovanie zo strany rodičov, žiakov a učiteľov v školskom Mobilnom 
odbernom mieste. 
Zodpovední: triedni učitelia 
Priebežne nahlasovať žiakov, ktorí sa nakazili koronavírusom. 
Zodpovední: triedni učitelia 
Priebežne vystavovať potvrdenia na cestu do práce. 
Zodpovedná: riaditeľka školy 
Zistiť možnosť stravovania v školskej jedálni, prípadne inú formu poskytnutia príspevku na 
stravovanie. 
Zodpovedná: riaditeľka školy 
Uznesenie zo dňa 29. 1. 2021 
Aktualizovať manuál na zapisovanie výchovných opatrení. 
Zodpovedná: riaditeľka školy 
Uznesenie zo dňa 22. 2. 2021 
Poslať schválené Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka Školskému výpočtovému 
stredisku. 
Zodpovedná: Mgr. Mazúrová 
Zverejniť schválené Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka na stránke školy. 
Zodpovedný: Mgr. Jančula 
Uznesenie zo dňa 29. 3. 2021  
Poslať na odsúhlasenie návrh skupiny príbuzných predmetov, z ktorých sa bude počítať 
priemer známok ako náhrada maturitnej skúšky. 
Zodpovedná: Ing. Jentnerová 



Uznesenie zo dňa 12. 4. 2021 
Pri zápise nových prvákov informovať rodičov o minimálnom technickom vybavení, ktoré je 
potrebné na vyučovaní. 
Zodpovedná: Mgr. Mazúrová 
Informovať rodičov a žiakov o povinnosti vypĺňať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
Zodpovedná: riaditeľka školy 
 
 
 
 
Členovia predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov sa v priebehu školského 
roka stretli 6-krát a to v termínoch: 11.11., 10.12., 2.2.,  24.3., 24.6., 30.8.. 
Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov sa stretli 8-krát a to v termínoch: 5.11., 
12.11., 19.11., 11.12., 21.1.,1.2., 30.6., 31.8. 
Členovia predmetovej komisie účtovníctva sa stretli  4-krát a to v termínoch: 15.12., 1.2., 
28.6., 27.8.. 
Členovia predmetovej komisie ekonomických predmetov sa stretli 6-krát a to v termínoch: 
3.9., 19.10., 10.12., 3.2., 25.6., 27.8.. 
Uznesenie zo dňa 3. 9. 2020 na PK ekonomických predmetov:  
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a prechodu na úplné alebo čiastočné dištančné 
vzdelávanie aktuálne upraviť obsah vzdelávania, prípadne hodnotenia žiakov. Na začiatku 
zistia vyučujúci a triedni učitelia prípadné technické problémy žiakov s pripojením, 
nedostatočným technickým vybavením. Učitelia budú priebežne monitorovať výsledky 
žiakov, budú nápomocní žiakom dosahujúcim slabšie výsledky a žiakom s individuálnymi 
študijnými potrebami. 
Zodpovední: všetci vyučujúci 
Uznesenie zo dňa 19. 10. 2020 na PK ekonomických predmetov: 
Upraviť priebežne preberané učivo uvedené v tematickom pláne tak, aby bolo prispôsobené 
dištančnej forme (preberať základné a prioritné oblasti a témy), venovať dostatočný čas 
precvičovaniu. 
Pravidelne monitorovať a priebežne riešiť prípadné problémy zo strany žiakov. U žiakov 
s nahlásenými problémami s pripojením tolerovať neskoršie pripojenie na hodiny. 
Zodpovední: všetci vyučujúci 
Uznesenie zo dňa 1. 2. 2021 na PK účtovníctva: 
Vypracovať Súvislý príklad vedenia PÚ 4 príklady pre intaktných žiakov + jeden príklad pre 
žiačku so zdravotným znevýhodnením. 
Zodpovední: Hk, Se 
Nainštalovať Office 2019 v období letných prázdnin. 
Rozšíriť operačnú pamäť zapožičaných notebookov po návrate na prezenčné vyučovanie. 
Zodpovedný: technik 
Zistiť záujem žiakov o Jarnú školu. 
Zodpovední: vyučujúci účtovníctva 
Uznesenie zo dňa 3. 2. 2021 na PK ekonomických predmetov: 
Kontaktovať slaboprospievajúcich žiakov, zákonných zástupcov a informovať triednych 
a vedenie školy o komunikácii s nimi.   
Zodpovední: vyučujúci slabo prospievajúcich žiakov. 
Zabezpečiť obratom poskytnutie dát na pracovné účely Ing. Pelešovej. 
Zodpovedná: riaditeľka školy 
Uznesenie zo dňa 27. 8. 2021 na PK ekonomických predmetov: 
V prípade prechodu na dištančné vzdelávanie priebežne monitorovať situáciu žiakov 
a problémy komunikovať s vedením. 
Zodpovední: vyučujúci ekonomických predmetov. 
Uznesenie zo dňa 27. 8. 2021 na PK účtovníctva: 
Zistiť finančné podmienky zakúpenia licencie ZAV. 
Zodpovedná: Ing. Hartonová 
 
 



 
 
 

II. Počet žiakov školy za školský rok 2020/2021 
 
Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia 
 
 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 
Počet tried Počet žiakov Počet žiakov 

so ŠVVP 
Počet tried Počet žiakov Počet žiakov 

so ŠVVP 
 

1. 
3 88 1 3 88 1 

 
2. 

3 90 6 3 90 6 

 
3. 

3 86 4 3 80 4 

 
4. 

3 70 2 3 69 2 

 
Spolu 

12 334 13 12 327 13 

 
 
 

III. Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
1. Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 
Ročník/odbor Prijaté 

prihlášky 
Počet 

úspešných 
žiakov 

Počet prijatých 
žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

Počet zapísaných 
žiakov  

prvý – 6317 M 
OA  

257 218 60 0 60 

prvý – 6317 M 
OA duálne vzd. 

51 44 30 0 30 

 
 

2. Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 
 

Ročník Počet prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

2. -  
3. -  
4. -  

 
 

IV. Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich 
zameraní v školskom roku 2020/2021 

 
 

Trieda Študijný odbor, zameranie 
I.A 6317 M obchodná akadémia 
I.B 6317 M obchodná akadémia – systém 

duálneho vzdelávania 
I.C 6317 M obchodná akadémia 
II.A 6317 M obchodná akadémia 
II.B 6317 M obchodná akadémia – systém 



duálneho vzdelávania 
II.C 6317 M obchodná akadémia 
III.A 6317 M obchodná akadémia 
III.B 6317 M obchodná akadémia – systém 

duálneho vzdelávania 
III.C 6317 M obchodná akadémia 
IV.A 6317 M obchodná akadémia 
IV.B 6317 M obchodná akadémia 
IV.C 6317 M obchodná akadémia 

 
 

V. Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania 

 
1. Koncoročná klasifikácia 

Trieda Priemerný prospech 
I.A 1,81 
I.B 1,81 
I.C 1,68 
II.A 2,04 
II.B 1,55 
II.C 2,14 
III.A 2,17 
III.B 1,85 
III.C 1,94 
IV.A 2,30 
IV.B 1,92 
IV.C 2,25 

 
 
 
 

2. Maturitné skúšky 
 

Predmet Úroveň Počet 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický jazyk B1 60 - 0 - 0 3 21 31 5 0 2,63 60 
Anglický jazyk B2 9 - 0 - 0 4 5 0 0 0 1,56 9 
Praktická časť 
odbornej zložky - 69 - - - - 13 25 22 9 0 2,39 69 

Slovenský jazyk a 
literatúra - 69 - - - - 0 27 37 5 0 2,68 69 

Teoretická časť 
odbornej zložky - 69 - - - - 9 32 24 4 0 2,33 69 

 
 
 
 
 

VI. Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti 
prijímania žiakov na ďalšie štúdium 

 
Na základe informácií od triednych učiteľov 52 žiakov študuje  na rôznych vysokých 
školách. Najviac žiakov začalo štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, nasleduje 
Univerzita Komenského s fakultou sociálnych a ekonomických vied, filozofická fakulta 
a pedagogická fakulta, Paneurópska VŠ a iné. Štyria žiaci študujú v zahraničí. O deviatich 



vieme, že pracujú v obchodnej sieti a v účtovníckych firmách. Dve žiačky sú nahlásené na 
úrade práce. 
 
 

VII. Počet pedagogických a odborných zamestnancov a ďalších 
zamestnancov  

 
 
Zamestnanci školy spolu  43 

Počet pedagogických  29  

Z toho:   
- kvalifikovaní  28 
- nekvalifikovaní  1 
- dopĺňajú si vzdelanie  1 

- školský špeciálny pedagóg  0 

Počet odborných   2 
Z toho:   
- školský psychológ  1 
- sociálny pedagóg  1 
Počet nepedagogických  12 
- upratovačky, vrátnik, školník  9 
- školská kuchyňa a jedáleň  0 
- administratívni pracovníci  3 

 
 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
P. č. Titul, priezvisko, meno Aprobácia 

1. Ing. Mydlová Mária odborné ekonomické predmety 
2. Mgr. Mazúrová Viera slovenský jazyk – ruský jazyk 
3. Ing. Jentnerová Stanislava odborné ekonomické predmety 
4.  RNDr. Baloghová Hana náboženstvo - matematika 
5. Ing. Bažíková Kamila odborné ekonomické predmety – nemecký jazyk 
6. Ing. Berdáková Ivona odborné ekonomické predmety 
7. Ing. Hartonová Jana odborné ekonomické predmety 
8. Ing. Horáčková Alena, PhD. odborné ekonomické predmety 

      9. RNDr. Issiali Jana francúzsky jazyk – anglický jazyk - biológia 
10. Mgr. Jančula Ľudovít geografia - biológia 
11. Mgr. Kamasová Michaela slovenský jazyk - história 
12. RNDr. Kováčová Jarmila matematika - chémia 
13. Mgr. Krajčovičová Tatiana anglický jazyk – slovenský jazyk 
14. Ing. Kučová Katarína odborné ekonomické predmety 
15. Ing. Michálková Dana odborné ekonomické predmety 
16. Mgr. Mikušiaková Dominika slovenský jazyk – anglický jazyk 
17. Ing. Orbánová Darina, PhD. odborné ekonomické predmety 
18. Ing. Pelešová Natália odborné ekonomické predmety 
19. Mgr. Petráň Roman história - geografia 
20. Ing. Petrovajová Valéria odborné ekonomické predmety 
21. Ing. Petrová Renáta odborné ekonomické predmety 
22. RNDr. Povchanič Robert matematická analýza + DPŠ z matematiky  
23. Mgr. Pravda Denis telesná výchova - trénerstvo 
24. Ing. Sedláčková Helena odborné ekonomické predmety 
25. Mgr. Szalayová Gabriela slovenský jazyk – estetická výchova 
26. Ing. Šimičáková Lucia odborné ekonomické predmety 
27. Mgr. Tömösköziová Nora anglický jazyk – slovenský jazyk 
28. Mgr. Vilikovská Zuzana anglický jazyk – nemecký jazyk 
29. Bc. Jana Kollárová pedagogický asistent 



 
 

VIII. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
školy 

 
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2020/2021 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
etická výchova 5 
občianska náuka 2 
  
 

IX. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
Dobrý štart – zážitkový preventívny program 
pre žiakov prvého ročníka 

Dni otvorených dní online na slovenských 
vysokých školách 

Workshop pamäťové techniky pre žiakov 
prvého ročníka 

Zber použitých zubných kefiek CURAPROX 

Prednáška Finančná gramotnosť SLSP Možnosti štúdia v zahraničí - Interstudy 
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Adient – škola v praxi 
Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku Innovation camp JA Slovensko 
Krajské kolo v spracovaní informácií MiniErasmus 
Triedenie odpadu Finančná olympiáda 
Deň otvorených dverí online Vráťme knihy do škôl 
Šetrenie energie v domácnosti Vedieť sa správne rozhodnúť – JA SR 
Plastová stopa v domácnosti Cena Vojvodu z Edinburghu 
Online tréningy s konzultantami z IBM Matematický klokan 
Vianočné prekvapenie pre osamelých seniorov Expert geniality show 
Svetový deň bez mobilu  Naše mesto 
Deň matiek Zbieram baterky 
Svetový deň rodiny Ekologická stopa 
Deň zdravia Online predstavenie Sofokles-Antigona 
Turistická vychádzka na Kamzík Biela pastelka – verejná zbierka 
Dva workshopy so sexuológom G.Bianchim Modrá nezábudka – verejná zbierka 
Stretnutie so zamestnávateľmi zapojenými do 
duálneho vzdelávania 

Deň narcisov – verejná zbierka 

Workshop s Laurou Berkovou z organizácie 
ACET na tému Spoluzávislosť 

Úsmev ako dar – verejná zbierka 

 sTwinning – Unser Klima – unsere Welt 
 Deň Európy 
 Môj projekt – JA Slovensko (finále) 
 Ekonomická olympiáda 
 

 
Exkurzie 
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa exkurzie neuskutočnili. 

 
Spolupráca so základnými školami 
Deň otvorených dverí sme uskutočnili online. 

 
Spolupráca s vysokými školami 



Žiaci štvrtého ročníka mali možnosť využiť dni otvorených dverí na vysokých školách na 
Slovensku aj v zahraničí. Tak isto využili aj online prezentácie organizácie Interstudy. 
 
Účasť v projektoch, súťažiach a olympiádach organizovaných inou 
inštitúciou 
Projekt Škola v praxi – praktické vzdelávanie vybraných žiakov tretieho ročníka. 
Online prednáška zameraná na finančnú gramotnosť  realizovaná Slovenskou sporiteľňou. 
Innovation camp online v rámci programu JA Slovensko. 
MiniErasmus – online príležitosť vyskúšať si deň na vysokej škole. 
Ekonomická olympiáda. 
Finančná olympiáda. 
Vráťme knihy do škôl súťaž organizovaná BSK. 
Celoslovenská súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť – zapojení žiaci v rámci predmetu Etika 
v podnikaní. 
Do projektu Cena vojvodu z Edinburghu sa zapojilo a pravdepodobne program v tomto 
školskom roku aj ukončí 12 žiakov. 
Matematický klokan a Expert geniality show – žiaci prejavili záujem, aj keď sa obidve 
súťaže konali online. 
V rámci projektu Naše mesto sa dvakrát v roku výrazne podarilo zveľadiť okolie školy. 
Zbieram baterky a ekologická stopa. 
Môj projekt – súťaž organizovaná JA Slovensko – účasť 2 tímov vo finále. 
 
Príprava a organizácia školských projektov, súťaží, olympiád 
Zorganizovanie obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku. 
Zorganizovanie obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku. 
Krajské kolo v Spracovaní informácií na počítači sa konalo online a predsedníčkou krajského 
kola súťaže bola Ing. Berdáková. Za našu Obchodnú akadémiu sa za žiakov zúčastnil Denis 
Devát. 
Celoslovenské kolo v Spracovaní informácií na počítači – spolupracovala na organizácii - 
Ing. Berdáková, ktorá bola aj členka súťažnej komisie. 
Žiaci tretieho ročníka vytvárali na predmete Projekty záverečné projekty s témou podľa 
výberu každej triedy. 
Žiaci školy už 13. rok pokračujú v projekte Triedenie odpadu. Benefitom je aj úspora 
finančných prostriedkov školy. 
Vytváranie projektov s environmentálnou tematikou Šetrenie energie v domácnosti 
a Plastová stopa domácnosti s cieľom ušetriť vo vlastnej domácnosti elektrickú energiu 
a zredukovať plastový odpad. 
 
 
Profesionálny a osobnostný rozvoj žiakov 
Pre všetky prvácke triedy bol zabezpečený preventívny program „Dobrý štart“. 
Zrealizovanie workshopu Pamäťové techniky so žiakmi prvého ročníka. 
Online tréningy s konzultantami z IBM pre žiakov tretieho ročníka zamerané na prezentačné 
zručnosti žiakov. 
Praktický nácvik prvej predlekárskej pomoci s pod aktívnym vedením lektorov Slovenského 
Červeného kríža. 
V rámci ETV v 1.A triede prebehla aktivita „Vianočné prekvapenie pre osamelých seniorov“ 
– zapojenie do troch projektov s vianočnými pozdravmi a darčekmi. 
Svetový deň bez mobilu – overenie schopnosti vydržať jeden voľný deň bez použitia 
mobilného telefónu. 
Aktivity pri príležitosti Dňa matiek a Svetového dňa rodiny – príprava programu pre rodinu. 
Žiaci v spolupráci s RNDr. Kováčovou pripravili v apríli Deň zdravia, kde vytvorili anketu 
Zdravý životný štýl pre žiakov aj učiteľov, zúčastnili sa turistickej vychádzky na Kamzík 
a opísali svoje pohybové aktivity a postoj k zdravému životnému štýlu. Jedna žiačka 
vytvorila výtvarné dielo na tému Zdravý životný štýl mojimi očami. 



Žiaci voliteľného predmetu Viac ako peniaze získali certifikát Finančná gramotnosť – 
vzdelávací program JA Slovensko. 
 
 
Prednášky a besedy 
2. A trieda si sama zorganizovala dva online workshopy so psychológom, sexuológom 
Gabrielom Bianchim, 2.C trieda sa zúčastnila workshopu s Laurou Berkovou na tému 
Spoluzávislosť. Prvákom pani Lobová zo školského podporného tímu odprezentovala tému 
Hodnoty a druhákom tému Konflikt v komunikácii. 
 
Kultúrne podujatia 
Mgr. Mazúrová zabezpečila a rozdelila unikátne kódy, prostredníctvom ktorých si mohlo 155 
žiakov pozrieť online filmovú epizódu Sofokles – Antigona. 
 
Športové aktivity 
V rámci prípravy na expedíciu DofE kolegyňa Kováčová zorganizovala turistickú vychádzku 
z Patrónky na Kamzík a Rozhľadňu pod Drieňovcom. 
 
Charitatívna a dobrovoľnícka činnosť 
Aktívne zapojenie do charitatívnej zbierky Biela pastelka v čase prezenčného vyučovania. 
Zapojenie sa žiakov do charitatívnych zbierok Úsmev ako dar, Modrá nezábudka a Deň 
narcisov v čase dištančného vzdelávania. 
RNDr. Kováčová motivovala a podporovala žiakov, aby zbierali použité zubné kefky 
a plastové vrchnáky z PET fliaš. 
 

X. Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Erasmus+ - Moja 
mobilita – skúsenosť, 
odbornosť, kvalita II 

1.6.2019 31.10.2021 Rozvoj odborného 
vzdelávania a prípravy 

Erasmus+ - Kvalitní 
a moderní učitelia 
tvoria kvalitnú školu 

1.9.2019 31.8.2021 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 

Erasmus+ - 
akreditovaný projekt 

1.3.2021 31.12.2027 Rozvoj odborného 
vzdelávania žiakov aj 
pedagógov 

Naše mesto  september 2020 september 2020 Dobrovoľnícka pomoc 
škole 

Naše mesto jún 2021 jún 2021 Dobrovoľnícka pomoc 
škole 

Otvorená škola apríl 2021 trvá Podpora športu 
Otvorená škola marec 2021 trvá Podpora 

prevádzkovania 
športového areálu 

Triedenie odpadu v 
triedach 

september 2009 trvá 1. ochrana životného 
prostredia 
2. úspora finančných 
prostriedkov školy 

Zbieram baterky september 2012 trvá ochrana životného 
prostredia 

Zbieram zubné kefky apríl 2019 trvá ochrana životného 
prostredia 



eTwinning november 2018 trvá rozvíjanie jazykových 
a IKT zručností 

Cena vojvodu z 
Edinburghu 

máj 2016 trvá rozvíjanie osobnosti 
a motivácie žiakov 

 
 
XII. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 
 
Školská inšpekcia vykonaná dňa 12. 5. 2014 
Predmet školskej inšpekcie: Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok do 
študijných odborov na strednú odbornú školu. 
Závery: Príprava, organizácia a priebeh prijímacieho konania boli v sledovanom dni 
vykonané podľa právnych predpisov. 
 
Školská inšpekcia vykonaná dňa 18. 3. 2015 
Predmet školskej inšpekcie: Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky v strednej odbornej škole. 
Závery: EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov bola pripravená v súlade s centrálnymi pokynmi 
NUCEM. 
 

XIII. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 
Výchovno-vzdelávací proces v škole prebieha v 20 štandardných učebniach, 16 odborných 
učebniach, v telocvični a na ihrisku. Hodiny môžu prebiehať aj v zrenovovanej miestnosti 
v administratívnej časti budovy, miestnosti pre cvičnú firmu a v prednáškovej miestnosti. 
 
V školskom roku 2020/2021 sa podarilo získať od firmy, ktorá sa sťahovala, pomerne veľké 
množstvo nábytku. Darovaný nábytok sme použili na zariadenie zborovne, ktorá prešla 
kompletnou rekonštrukciou spojenou s maľovaním a výmenou koberca. Časťou nábytku bol 
zariadený kabinet matematiky, kabinet koordinátora pre triedenie odpadu a riaditeľňa, kde 
bol tak ako v zborovni vymenený koberec a priestor sa vymaľoval. Do zborovne bolo 
zakúpených 32 nových stoličiek.  
Na štvrtom poschodí bola zariadená kancelária pre školský podporný tím darovaným 
nábytkom od súkromných osôb. 
Taktiež bola vymaľovaná časť zatekajúceho schodiska na prvom a druhom poschodí 
v administratívnej budove. 
Na budove školy bola vymenená zatekajúca odkvapová rúra, bol opravený komín na budove 
jedálne a namontované senzorové osvetlenie nad štyrmi vchodmi do školy. 
 
Učebne pre odborné predmety sú vybavené prostriedkami IKT. V každej informatickej 
miestnosti sa nachádza dataprojektor, sieťová tlačiareň a PC pre každého študenta. Operačný 
systém a aplikačný softvér sú technikom školy priebežne aktualizované. Žiaci majú možnosť 
pracovať s MS Office (Word, Excel, PowerPoint a Access), účtovníckym programom 
Omega, Pohoda, Alfa+, Olymp.  
Z prostriedkov Neinvestičného fondu školy a prostriedkov Ministerstva školstva bolo 
zakúpených  6 slúchadiel Genius, 16 kusov web kamier, 12 ks notebookov, 15 ks myší a 12 
ks operačných systémov Microsoft Windows10 Home SK (FPP). Na treťom a štvrtom 
poschodí bola rozšírená dátová sieť. 
 
Nácvik písania desaťprstovou metódou umožňuje aplikačný program ATF. Zamestnanci 
školy majú k dispozícii kopírovací stroj v zborovni. Žiaci môžu využívať kopírovacie stroje 
na prechodovej chodbe a na vrátnici školy. 
 



Na zabezpečenie možnosti pitného režimu slúžia zamestnancom, žiakom aj návštevníkom 
školy nápojové automaty na teplé a studené nápoje. 
 
Vďaka dobrovoľníkom z projektu Naše mesto v jesennom aj jarnom období bol upravený 
priestor okolo školy – vymaľovali zábradlie a nosné stĺpy pred vstupom, natreli časť plota 
okolo školy, pozbierali šišky na ihrisku, vytrhali burinu, zasadili marhuľu, čerešňu a maliny, 
pohrabali trávu, vysadili kvety. 
 

XIV. Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky (SWOT analýza) 

 
Silné stránky Slabé stránky 
kvalifikovaný a stabilný pedagogický 
kolektív 

materiálno-technické vybavenie kmeňových 
tried 

zapojenie školy do systému duálneho 
vzdelávania 

vybavenie a dispozičné riešenie budovy 

zapojenie školy do národných aj 
medzinárodných projektov 

málo mužov – učiteľov v kolektíve 

kvalita absolventov potvrdená externým 
prostredím 

zastaralá technika IKT v odborných 
učebniach 

odborná úroveň vyučovania  
priateľský prístup učiteľov  
spolupráca s vysokými školami  
spolupráca so školským podporným tímom   
možnosť stravovania pre učiteľov aj žiakov 
v školskej jedálni so širokým výberom jedál 
vrátane bezlepkovej stravy 

 

moderný športový areál prístupný aj 
verejnosti 

 

geografická poloha školy – dobrá 
dostupnosť prostriedkami verejnej dopravy 
(MHD, vlak, prímestský autobus) 

 

  
Príležitosti Riziká 
rozširovanie partnerstiev so 
zamestnávateľmi 

byrokracia 

budovanie centra odborného vzdelávania a 
prípravy 

demografia 

aktívna spolupráca s rodičmi nedostatok kvalitných učiteľov 
využitie ďalších možností získania grantov 
a zapojenia do medzinárodných projektov 

 

nadviazanie vzťahov s partnerskými 
školami 

 

modernizácia vyučovacieho procesu  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Aktivity, ktoré škola realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
 
 
 
 
Spolupráca školy s rodičmi 
 
Pedagogickí, odborní prípadne nepedagogickí zamestnanci komunikujú s rodičmi priebežne 
podľa potreby tak, ako to vyžaduje aktuálna situácia. Uchádzačom o štúdium sú poskytované 
informácie zverejnené na stránke školy a na stránke BSK v záložke Kam na strednú. 
Podrobnejšie informácie sa môžu dozvedieť pri osobnej návšteve alebo sa môžu zúčastniť 
Dňa otvorených dverí, prípadne Dňa župných škôl. 
 
Rodičia sú prostredníctvom EduPage informovaní o prospechu žiaka a aj o jeho dochádzke. 
V prípade potreby komunikujú vyučujúci so zákonnými zástupcami prostredníctvom 
mailovej pošty, telefonicky alebo osobne. Od januára pôsobí v škole školský podporný tím 
zložený zo psychologičky, sociálnej pedagogičky a pedagogického asistenta, ktorý pôsobí 
hlavne preventívne, ale v prípade problémov je k dispozícii tak žiakom, rodičom aj učiteľom. 
Žiaci aj rodičia počas celého školského roka mali možnosť komunikovať aj s výchovnou 
poradkyňou. 
 
Vedenie školy je otvorené podnetom rodičov, ktoré môžu viesť k zlepšeniu procesu 
vzdelávania a výchovy. 
 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 
olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 
Krajské 

kolo 
Celosloven

ské kolo 
Názov súťaže Umiestnenie 

Môj projekt   Finále 
(4. – 6. 
miesto) 

  

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: Ing. Mária Mydlová 
               Ing. Stanislava Jentnerová 
               Mgr. Viera Mazúrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
1. Vyhlášky MŠVVa Š SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
2. Koncepcie školy na roky 2019 - 2022 
3. Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri Obchodnej akadémii Račianska 107, 831 02 

Bratislava 
6. Ďalších podkladov: 

zápisnice z prijímacieho konania, 
protokoly o maturitnej skúške, 
databáza školy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prerokované v pedagogickej rade dňa 14. 10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko rady školy 
 
Rada školy pri Obchodnej akadémii Račianska 107, Bratislava odporúča Bratislavskému 
samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Obchodnej akadémie Račianska 107, Bratislava 
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok  2020/2021. 
 
Prerokované dňa  14. 10. 2021 
 
 
 
……………………….………………………… 
meno a priezvisko – predseda RŠ 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
 
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Obchodnej akadémie Račianska 107, 
Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2020/2021. 
 
 
V Bratislave     ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                  
                                                                                                            predseda 


