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Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 

 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy 
 

a) Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 

 

2. Adresa školy: Kukučínova 2, 917 29 Trnava 

 

3. Telefónne čísla: 033/5446610, 033/5446602, 0911454599 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: www.oakuktt.edu.sk, 

sekretariat@oakuktt.sk  

 

5. Zriaďovateľ školy: Trnavský samosprávny kraj 

 

6. Adresa zriaďovateľa: Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 

7. Telefónne a faxové čísla: +421335559111 

 

8. Internetová a elektronická adresa zriaďovateľa: www.trnava-vuc.sk 

info@trnava-vuc.sk 

 

9. Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie:  

Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka školy 

Ing. Milada Fričová, zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Jana Fülöpová, zástupkyňa riaditeľky 

Ing. Jana Bačíková, hospodárka školy 

 

10. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

 

Rada školy: 

 

Ing. Zuzana Schatzová, predseda Rady školy, zástupca pedagogického zboru 

Mgr. Mário Buchel, zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Rastislav Mráz, zástupca Trnavského samosprávneho kraja 

Mgr., Ing. Marián Galbavý, zástupca Trnavského samosprávneho kraja 

Mgr. Tibor Pekarčík, zástupca Trnavského samosprávneho kraja 

Mgr. Stanislav Pravda, zástupca Trnavského samosprávneho kraja 

Renáta Vantrubová, zástupca nepedagogických zamestnancov 

Laura Kollárová, zástupca žiakov 

MUDr. Katarína Jakubčíková, zástupca rodičov 

Ing. Anita Gajarská, zástupca rodičov 

Ing. Alena Hrušková, zástupca rodičov 

 

mailto:sekretariat@oakuktt.sk
http://www.trnava-vuc.sk/
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Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Trnave: 

 

Božena Kramárová, zástupca triedy I.A 

Monika Kobetičová, zástupca triedy I.B 

Mgr. Marek Mikulčík, zástupca triedy I.N 

Peter Bobek, zástupca triedy I.E 

Zuzana Janíčková, zástupca triedy II.A 

Mgr. Ivana Mičová, zástupca triedy II.B 

Zuzana Áčová, zástupca triedy II.N 

Mgr. Katarína Selnekovičová, zástupca triedy II.E 

Ing. Monika Heregová, zástupca triedy III.A 

Lucia Franková, zástupca triedy III.B 

Mgr. Patrícia Balážová, zástupca triedy III.N 

Mgr. Soňa Jányová, zástupca triedy III.E 

Renáta Vrbovská, zástupca triedy IV.A 

Patrícia Kvasničáková, zástupca triedy  IV.B 

Ing. Marcel Chrvala, zástupca triedy  IV.N 

Ing. Gabriel Bajužík, zástupca triedy IV.E 

Ing. Ingrid Faithová, zástupca triedy  V.N 

MUDr. Katarína Jakubčíková, zástupca triedy  V.E 

 

11. Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných 

orgánoch riaditeľky školy: 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov (predseda PaedDr. Vladimíra 

Bezúchová, vedúci sekcií: Mgr. Dáša Ondrušová, Mgr. Ľudmila Daučová, Mgr. Erika 

Hlavatá, Mgr. Xénia Takáčová) 

Predmetová komisia ekonomických predmetov (predseda Ing. Zuzana Schatzová, 

vedúci sekcií: Ing. Zuzana Schatzová, Ing. Lenka Pastuchová, Ing. Martina Suchárová, 

Ing. Miriam Šalgovičová, PhD.) 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy 

(predseda Mgr. Dana Bohunická) 

Výchovný a kariérový poradca (JUDr. Mgr. Branislav Fázik) 

Koordinátor protidrogovej prevencie (Mgr. Zuzana Chynoranská) 

 

Hodnotiace správy predmetových komisií, výchovného a kariérového 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie tvoria prílohu tejto správy. 

 

b) Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

K 15. septembru 2019 v dennej forme študovalo na Obchodnej akadémii Trnava 509 

žiakov, 414 dievčat a 95 chlapcov. V školskom roku 2019/2020 mala 1 žiačka prerušené 

štúdium z dôvodu pobytu v zahraničí. Škola mala zriadených 18 tried denného štúdia 

v študijných odboroch: 6317 M obchodná akadémia (8 tried) a 6317 M 74 obchodná 

akadémia - bilingválne štúdium (10 tried). 

Zmeny v stave žiakov počas školského roka: 

Jedna žiačka zmenila študijný odbor a tri žiačky prestúpili do inej školy.  

K 31. augustu 2020 študovalo na Obchodnej akadémii v Trnave  506 žiakov, 411 

dievčat a 95 chlapcov, z toho 3 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
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c) Prijímacie konanie 
 

Prijímacie konanie začalo po jarných prázdninách. Samotný výber žiakov sa pre 

pandémiu uskutočnil až v čase od 15. 05. - 10. 06. 2020 pre všetky študijné odbory 

súčasne.  

Pre školský rok 2020/2021 sa do päťročného  bilingválneho štúdia slovensko-

anglického prihlásilo 182 uchádzačov (v minulom roku 232). Prijatých bolo 45 žiakov. 

Po odvolacom konaní zostalo ešte 22 žiakov (v minulom roku 40), ktorí napriek 

záujmu o štúdium neboli prijatí. Posledný prijatý žiak mal číslo v poradovníku 92. 

Do bilingválneho štúdia slovensko-nemeckého sa prihlásilo 35 uchádzačov (v 

minulom roku 52). Prijatých bolo 15 žiakov. Po odvolacom konaní zostali ešte 4 žiaci, 

ktorí napriek záujmu o štúdium neboli prijatí. Posledný prijatý žiak mal číslo 

v poradovníku 21. 

Do štvorročného štúdia sa prihlásilo 176 žiakov (minulý rok 207). Prijatých žiakov 

bolo 55. Po odvolacom konaní zostali ešte 6 žiaci, ktorí napriek záujmu o štúdium 

neboli prijatí. Posledný prijatý žiak mal číslo v poradovníku 142. 

 

Podstatne nižšie počty prihlásených žiakov ovplyvnili aj ich kvalitu. V bilingválnom 

štúdiu slovensko-anglickom bol priemer posledného prijatého žiaka 1,36 (minulý rok 

1,167). V bilingválnom štúdiu slovensko-nemeckom boli prijatí žiaci do priemeru 1,43 

(oproti minulému roku do 1,25). V klasickom štúdiu posledný prijatý žiak mal priemer 

1,74 (minulý rok 1,5).  

 

Zhodnotenie prijímacích skúšok 

Prijímanie žiakov v tomto školskom ovplyvnila mimoriadna situácia, ktorá zabránila 

klasickým prijímacím skúškam. Prijímanie sa uskutočnilo len na základe výsledkov 

štúdia na základnej škole. Kritériá určilo ministerstvo školstva a tak sa stalo, že vo 

veľkej miere boli rovnaké na všetkých školách. Preto aj v rovnakom čase boli prijatí 

tí istí žiaci na viacero škôl a následne neprijatí boli opäť prospechovo rovnakí žiaci. 

Tým, že talentové a klasické prijímacie konania boli v jednom čase, školy pracovali 

so štyrmi prihláškami na jedného žiaka a v niektorých prípadoch aj s väčším počtom, 

lebo boli dovolené aj ďalšie cesty, ako sa prihláška na strednú školu mohla dostať. 

Najhorším rozhodnutím bolo zrušenie zápisného lístka a jeho nahradenie počítačovou 

aplikáciou, ktorá fungovala v našom prípade len u 10 % uchádzačov, preto sa nedala 

použiť. Celý proces bol neprehľadný, chaotický, rodičia dostávali zmätočné 

informácie z rôznych strán, školy sa navzájom blokovali, preberali si uchádzačov, 

ktorí síce záväzne potvrdili nástup do školy, ale v priebehu prijímania ho niekoľkokrát 

zmenili. Vzniká riziko, že až v septembri budeme na 100 % vedieť, koľko žiakov sme 

prijali.  

 

Plán výkonov na školský rok 2021/2022: 2 bilingválne triedy (60 žiakov) a dve triedy 

klasickej obchodnej akadémie (56 žiakov).  

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
K 31. augustu 2020 mala Obchodná akadémia Trnava 506 žiakov v 18 triedach. Za 2. 

polrok školského roka 2019/2020 bolo klasifikovaných 506 žiakov, z toho 297 

prospelo s vyznamenaním (58,70 % z celkového počtu žiakov), 159 žiakov prospelo 

veľmi dobre, 49 žiakov prospelo, neprospela 1 žiačka.  

Priemerný prospech žiakov školy za II. polrok bol 1,44. Najlepší prospech mala trieda 

I. N(s priemerom triedy 1,11), najhorší trieda IV. B (priemer 1,92).  
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Celková absencia žiakov za celý školský rok predstavovala 35 459 hodín, z toho 171 

neospravedlnených hodín. V porovnaní so školským rokom 2018/2019 celkový počet 

vymeškaných hodín je nižší o 12 760 hodín, čo je spôsobené mimoriadnou  situáciou 

v čase pandémie a online vyučovaním od 10. 3. 2020. Priemerná absencia za celý 

školský rok bola 70,08 hodín na žiaka. Najviac vymeškaných hodín za školský rok 

2019/2020 mala trieda II. N – 2 992 hodín (92,48 hodín na žiaka). Najnižšiu absenciu 

mala trieda I. E – 1 116 hodín (38,48 hodín na žiaka).  

 

Výchovné opatrenia v školskom roku 2019/2020: 

 

Znížená známka zo správania: stupeň uspokojivé – za neospravedlnenú absenciu 

(20 h) 

Pokarhanie riaditeľkou školy: 2x za  neospravedlnenú absenciu a za porušenie 

vnútorného školského poriadku pri žiadosti o uvoľnenie z vyučovania. 

Pochvala riaditeľkou školy bola udelená 36 absolventom a 28 žiakom školy. 

 

Výsledky maturitných skúšok 2019/2020 za celú školu 
 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v školskom 

roku 2019/2020 zrušená externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

2020. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §150 ods. 8 a 

§ 161 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo rozhodnutím zo dňa 

23.04.2020 termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách.  

Na základe tohto rozhodnutia bola známka ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vypočítaná administratívne. 

Administratívna známka z jednotlivých maturitných predmetov sa získala ako aritmetický 

priemer známok z príslušného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do 

aritmetického priemeru sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov.  

Na návrh členov predmetových komisií riaditeľka školy určila príbuzné predmety, ktoré sa 

započítali do hodnotenia maturitných predmetov: 

 

Maturitný predmet: slovenský jazyk a literatúra 

Príbuzné predmety: slovenský jazyk a literatúra 

 

Maturitný predmet: anglický jazyk 

Príbuzné predmety (študijný odbor 6317 M obchodná akadémia): anglický jazyk, jazyková 

odborná príprava, seminár z anglického jazyka (úroveň B2) 

Príbuzné predmety (študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium): 

anglický jazyk, príprava na jazykový certifikát 

 

Maturitný predmet: nemecký jazyk 

Príbuzné predmety (študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium): 

nemecký jazyk, príprava na jazykový certifikát 

 

Maturitný predmet: teoretická časť odbornej zložky 

Príbuzné predmety: podniková ekonomika 

Maturitný predmet: praktická časť odbornej zložky 
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Príbuzné predmety: administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, cvičenia 

z účtovníctva,  ekonomické cvičenia, účtovníctvo 

 

Výsledné známky v predmetov IČ MS a PČOZ kontrolovali dvaja vymenovaní členovia 

predmetovej maturitnej komisie a boli schválené predsedom školskej maturitnej komisie.  

 

Povinné predmety 
Stupne prospechu Priemer 

predmetu Spolu 1 2 3 4 5 

Slovenský jazyk a literatúra 109 48 54 7 0 0 1,62 

Anglický jazyk – B1 42 7 16 18 1 0 2,31 

Anglický jazyk – B2 15 1 14 0 0 0 1,93 

Anglický jazyk – C1 45 16 26 3 0 0 1,71 

Nemecký jazyk – C1 13 6 2 5 0 0 1,92 

Teoretická časť odbornej zložky 115 65 37 11 2 0 1,57 

Praktická časť odbornej zložky 115 43 58 13 1 0 1,76 

 

Dobrovoľná maturitná skúška z anglického a nemeckého jazyka sa konala prezenčne.  

 

Predmet dobrovoľnej MS 
Stupne prospechu Priemer 

predmetu Spolu 1 2 3 4 5 

Anglický jazyk – B1 8 3 5 0 0 0 1,63 

Nemecký jazyk  – B1  2 1 1 0 0 0 1,50 

 

Všetci žiaci súhlasili s administratívne vypočítanými známkami maturity a žiaden žiak 

nevyužil možnosť vykonať externú časť maturitnej skúšky v náhradnom termíne v  

septembri 2020. 

 

Výsledky maturitných skúšok 2019/2020 za jednotlivé triedy 

Výsledky ústnej formy internej časti a praktickej časti odbornej zložky 

v riadnom skúšobnom termíne 
 

Trieda 

 

Počet 

žiakov 

Priemerný prospech 

SJL 
ANJ 

B1 

ANJ 

B2 

ANJ 

C1 

NEJ 

C1 
TČOZ PČOZ 

IV. A 30 1,63 2,33 1,93 ––– ––– 2,00 1,83 

IV. B 27 1,81 2,30 ––– ––– ––– 1,81 2,11 

IV. E 26 1,73 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 

IV. N 26 1,31 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 

V. E 31 ––– ––– ––– 1,77 ––– 1,26 1,45 

V. N 27 ––– ––– ––– 1,57 1,92 1,19 1,67 

 

 

e) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich 

zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu, zoznam 

uplatňovaných učebných plánov 
Školský vzdelávací program: Obchodná akadémia, schválený  

31. 08. 2013 a 31. 08. 2017. 
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f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 
 

V školskom roku 2019/2020 pracovalo na Obchodnej akadémii v Trnave 46 

pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov školy. Kvalifikačný predpoklad 

pedagogických zamestnancov nie je splnený v predmetoch: etická výchova (7 hodín), 

komunikácia (12 hodín), hospodárska geografia v cudzom jazyku (12 hodín).   

 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
 

 

Meno  a priezvisko Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 

 

Názov 

vzdelávacieho 

programu 

1. Ing. Lenka Pastuchová inovačné Ja Slovensko Viac ako peniaze 

2. Ing. Alena Trníková inovačné Ja Slovensko Viac ako peniaze 

3. Ing. Katarína Kukanová inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

4. Mgr. Marta Bačíková inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

5. Mgr. Bc. Ľuboslava 

Harantová 

inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

6. Ing. Milada Fričová inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

7. Mgr. Xénia Dziedziak inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

8. Mgr. Adriána 

Sarközyová 

inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

9. Ing. Katarína 

Kolarovičová 

inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

10. Ing. Elena Hlavatá inovačné Slovenská 

sporiteľňa 

FINQ 

11. Mgr. Mária Hudáková inovačné Bell Educational 

Services Ltd. 

Cambridge 

Príprava žiakov na 

skúšky 

12. Ing. Stanislava 

Urbaničová 

inovačné Bell Educational 

Services Ltd. 

Cambridge 

Súčasný anglický 

jazyk 

13. Mgr. Mário Buchel inovačné Bell Educational 

Services Ltd. 

Cambridge 

Kreativita vo 

vyučovaní 

14. Ing. Tatiana Škodová inovačné 
ActiLingua Viedeň 

Nemčina pre 

učiteľov 

15. Ing. Tatiana Škodová inovačné DID Mníchov Inovatívne metódy 

vo vyučovaní 

16. Mgr. Dáša Ondrušová kvalifikačné EU Bratislava Rozširujúce 

štúdium na 
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vyučovanie 

predmetu 

administratíva a 

korešpondencia  

17. Mgr. Lívia 

Hodulíková 

inovačné IT akadémia Informatika 

v prírodných 

vedách a 

matematike 

18. Ing. Štefánia 

Krajčovičová 

inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

19. Ing. Elena Ryšavá inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

20. Ing. Miriam 

Šalgovičová, 

inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

21. Ing. Jana Ardonová inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

22. Ing. Katarína 

Kolarovičová 

inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

23. Ing. Katarína 

Kukanová 

inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

24. Ing. Lenka Pastuchová inovačné KROS OMEGA, ALFA 

plus, OLYMP 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Školské súťaže a aktivity 

 Aktivity školy – koláž v programe Photoscape 

 Tváre Nežnej revolúcie – koláž v programe Photoscape 

 Symboly Nežnej revolúcie – koláž v programe Photoscape 

 30.výročie Nežnej revolúcie – výstava v programe Movie Maker 

 Pracovný postup – koláž v programe Movie Maker 

 Juvenes Translatores 

 Osvienčim, Krakow – prezentácia  

 Súťaž o najkrajší vianočný pozdrav 

 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Posedenie v klube dôchodcov 

 Ekonomická olympiáda 

 

Regionálne súťaže a aktivity 

 Digitálna bezpečnosť  

 Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva 

 Silná ruka 

 Školské majstrovstvá okresu vo futsale 

 AmbEDK – Platforma ambasádorov európskej demokratickej kultúry 

 Sociológia a jej úloha v spoločnosti 

 Juvenes Translatores 
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 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Olympiáda v nemeckom jazyku 

 Majstrovstvá v basketbale žiačok 

 Ekonomická olympiáda 

 Spracovanie informácií na počítači 

 Školské majstrovstvá okresu v basketbale 

 Školské majstrovstvá okresu vo volejbale 

 

Celoslovenské súťaže a aktivity 

 Inšpiratívny generál Štefánik 

 Záložka do knihy spája slovenské školy 

 Weitblick 

 Mladý prekladateľ 

 Generácia EURO 

 Juvenes Translatores 

 Digitálna škola (ČSOB nadácia) 

 iBobor 

 Finančná olympiáda 

 November 89 a MY 

 Slovenské rýchle prsty 

 Keď si vymýšľam 

 Postavme sa za našu planétu 

 EXPERT geniality show  

 Olympiáda o EU – účasť vo finále 

 IT Akadémia 

 Simulované voľby do NR SR 

 Participatívny rozpočet na stredných školách 

 Certifikát ECDL 

 

Medzinárodné súťaže a projekty 

 Best in English 

 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekt: 2019-1-SK01-KA116-060435 Erasmus+ Medzinárodný odborná prax 

v Londýne a Dubline  

Organizátor: Európska komisia, SAAIC 

Projekt: Erasmus+ 2019-1-SK01-KA101-059932 Vzdelávanie učiteľov 

Organizátor: Európska komisia, SAAIC 

Vzdelávanie: DLL – Deutsch Lehren Lernen 6 Curriculare Vorgaben und 

Unterrichtsplanung 

Organizátor: Goethe Institut Bratislava 

Projekt: Európsky týždeň odborných zručností – robila Zuzka Sch. 

Organizátor: Európska komisia 
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Ocenenia 

Európska značka pre jazyky 2019 

Organizátor: Európska komisia, SAAIC 

Konferencie 

Prezentovanie príkladu dobrej praxe – projekt 2018-1-SK01-KA101-045827 

Organizátor: SAAIC 

Online konferencie 

Pearson EduTour 2020 

Organizátor: Ventures Books a Pearson 

Oxford ELTOC 2020 – English Language Teaching Online Conference 

Organizátor: Oxford University Press 

MacMillan Spring Conference 

Organizátor: vydavateľstvo MacMillan 

Pearson Spring Days 

Organizátor: Pearson 

Cambridge at Home Experience 

Organizátor: Cambridge University Press 

European Youth Event EYE Online Programme 

Organizátor: Európsky parlament 

eTwinning 

Organizátor: Európska komisia 

 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole 
 

V tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI – Školským inšpekčným 

centrom.  

 

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických 

podmienkach školy  
  

Priestorové usporiadanie školy je primerané. Negatívom sú veľké kmeňové učebne 

s kapacitou do 50 žiakov. V súčasnosti plán výkonov počíta s 27 – 30 žiakov v triede, 

čím sa priestor stáva nevyužitým a nevhodným z hľadiska akustiky. Na druhej strane 

malé učebne pre vyučovanie odborných predmetov a hlavne jazykov vyhovujú malým 

skupinám žiakov po 12 – 15 žiakov a umožňujú samostatnú prácu žiaka pri počítači.  
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Materiálne vybavenie pomôckami a počítačmi priebežne morálne i fyzicky opotrebúva, 

preto je nutná postupná výmena. Dištančné vzdelávanie vyvolalo potrebu notebookov, 

videokamier, reproduktorov a digitálnych pomôcok pre učiteľov a kvalitnejšie 

pripojenie na internet školy. 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti školy 
 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov v roku 2019: 1 486 495 (nárast oproti 

minulému roku 179 464 €), z toho 919 659 € mzdy (nárast o 105 597 €), 339 210 € 

poistné (nárast o 37 276 €) a 141 329 € prevádzkové náklady (nárast o 32 599 €).  

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

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0 €. 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít: 6 086 €, z toho čerpanie 

- mzdy 2 360 € 

- energie: 210 € 

- údržba výpočtovej techniky a kancelárskej techniky: 1 104 € 

- nákup materiálu: 2 387 € 

- cestovné náhrady: 25 € 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov, právnických 

osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 0 € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:  

- dotácia na chránenú dielňu z úradu práce: 2 402 € 

- prenájom bufetu a sirény: 903 € 

Podrobnejšie informácie sú vo výkaze k správe o hospodárení za rok 2019, ktorý je 

prílohou tejto správy. 

 

m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja 

školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu:  

Školský rok 2019/20 bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou, ktorá vznikla po zatvorení 

škôl pre pandémiu korona vírusu a nariadením dištančného vzdelávania. Všetky 

plánované aktivity, súťaže, testovania, maturity, prijímacie konania sa  po 16. 3. 2020 

zastavili. 

Do prerušenia dochádzky žiakov do školy sme priebežne napĺňali plán práce školy.    

Stihli sme obe pracovné stáže v rámci projektu ERAZMUS+. Prvá stáž v novembri bola 

v Londýne, druhá vo februári z dôvodu brexitu bola realizovaná už v Dubline.  

Podali sme nový projekt na nasledujúce dva roky. Máme schválené dve stáže do Drážďan 

a jednu do Dublinu.  

Zorganizovali sme lyžiarsky kurz pre všetkých žiakov prvého ročníka, kurz ochrany 

človeka a prírody pre tretiakov, vykonali plánované exkurzie. Žiakom sa mimoriadne 

darilo v nižších kolách žiackych súťaží, no celoštátne kolá sa už nekonali. Prebiehali len 

aktivity, ktoré bolo možné zabezpečiť dištančne. Európske stretnutie mládeže v Bruseli 

bolo odložené o rok.  

Externé testovanie bolo zrušené, praktické a ústne maturitné skúšky sa neuskutočnili. Žiaci 

dostali vysvedčenie, ktoré obsahovalo priemery známok za jednotlivé predmety počas 
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celého štúdia. Z tohto dôvodu sa nehodnotili školy Inštitútom pre ekonomické a sociálne 

reformy INEKO.  

Po prerušení vyučovania situácia bola veľmi zložitá, nebolo jasné, kedy sa do školy žiaci 

vrátia. Organizácia vyučovania sa často menila podľa materiálnych a personálnych 

podmienok. Začali sme učiť dištančne cez EDUPAGE, čo bol na začiatku jediný nástroj 

komunikácie, ktorý mali všetci učitelia a žiaci k dispozícii. Postupne učitelia samoštúdiom 

a po zohľadnení vlastných a žiackych hardvérových a softvérových možností začali 

spúšťať aj iné nástroje komunikácie (SKYPE, VIBER, WEBEX, ZOOM, TEAMS, ...).  

Nepripravenosť školstva, rôznorodosť postupov a časté zmeny doporučení, absencia 

technickej podpory zo strany školy, ťažká vymožiteľnosť a kontrola dodržiavania plnenia 

úloh zo strany učiteľov aj žiakov, veľké množstvo odučených hodín, variabilita nástrojov, 

rôzna skúsenosť a digitálna zručnosť  učiteľov, ich flexibilita a ochota učiť sa nové veci 

ovplyvnili kvalitu dištančného vzdelávania, ktoré sa nedá porovnávať s prezenčným 

vzdelávaním.  

Na druhej strane dištančné vzdelávanie ukázalo nové možnosti učenia, nové didaktické 

postupy, vyžiadalo si iné typy úloh, podporilo samostatnosť a tvorivosť učiteľa aj žiaka, 

naučilo efektívne manažovať pracovný čas a zodpovedať za výsledky vlastnej práce, 

raketovo zlepšilo digitálne zručnosti na oboch stranách, viac sa priblížilo k žiakovi k jeho 

individuálnym potrebám a schopnostiam, vylepšilo komunikáciu, prácu v tíme 

a spolupatričnosť, ukázalo nové možnosti vzdelávania do budúcnosti. Počas dištančného 

vzdelávania neodpadávali hodiny, vyučovanie nebolo prerušované, preto všetci učitelia 

odučili plánované učivo a v novom školskom roku môžu pokračovať podľa platných 

osnov  a tematických plánov.  

Návrat učiteľov do školy na konci školského roku vytvoril priestor na zhodnotenie 

dištančného vzdelávanie, určenie silných a slabých stránok a nastavenie do budúcnosti. 

Všetci učitelia prešli vzdelávaním ovládania nástrojov EDUPAGE a TEAMS, ktoré bude 

škola v budúcnosti jednotne používať. 

 

Modernizácia priestorov a vybavenia:  

- odstránenie  havarijného stavu podláh vo všetkých triedach starej budovy 

- nová počítačová učebňa na finančnú gramotnosť 

- vybavenie novým školským nábytkom 

- sedenia pre žiakov na chodbách 

- výmena tabúľ 

- video a ozvučenie telocvične.  

Motivácia a finančné ohodnotenie pracovníkov školy: 

Priemerná mesačná mzda pedagogického zamestnanca školy v roku 2019 bola  

1 506,55 € (nárast oproti roku 2017 o 161,64 €) a nepedagogického zamestnanca školy 

bola 784,14 € (nárast o 100,22 €).  

V porovnaní s celoslovenským priemerom mali učitelia  o 142,25 € viac a nepedagogickí 

zamestnanci o 63,66 € menej.  

Od 1.1.2020 vzrástli platy pedagógov a nepedagogických zamestnancov o 10 % .  

Vekový priemer pedagóga školy je 47,19 roku (46,82 roku všeobecnovzdelávací učiteľ 

a 47,74 roku odborný učiteľ) a nepedagogického zamestnanca 54,71 roku. 
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n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Tradícia, dobré meno, prestíž školy, dôraz na 

kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 

Nevyrovnaná úroveň jednotlivých 

učiteľov 

Vysoká odbornosť niektorých pedagógov, ich 

skúsenosti s inováciami vo vyučovaní, 

projektami a jazykové znalosti 

Uprednostňovanie žiakov 

bilingválneho štúdia pred žiakmi 

štvorročného štúdia 

Úspešnosť žiakov v súťažiach a projektoch, 

vysoký záujem o štúdium, realizácia 

medzinárodných projektov 

Nedostatok priestorov na učenie 

väčších skupín, málo spoločných 

priestorov pre žiakov 

Zanietenosť a iniciatíva časti pedagógov ísť 

do nových projektov 

Slabá úroveň prepojenia jednotlivých 

predmetov a uplatňovanie medzi 

predmetových vzťahov 

Výborné uplatnenie absolventov v praxi a na 

vysokých školách 

Malý kontakt žiakov so žiakmi iných 

tried 

Príprava na jazykový certifikát a štátnu 

jazykovú skúšku 

 

Príležitosti Hrozby 

Nové aktivity v rámci spolupráce so 

zahraničnými partnermi 

Nedostatok finančných prostriedkov, 

nízka prestíž učiteľského povolania 

Individualizácia vzdelávania, individuálnejší 

prístup k žiakovi, zavedenie rovesníckeho 

vyučovania 

Nedostatok času a priestoru vo 

vyučovaní na projekty 

Sídlo školy v krajskom meste, dobrá 

dostupnosť pre žiakov aj nových učiteľov 

Zlý technický stav fasády školy, 

prehriatosť budovy v jarnom a letnom 

období, neupravený školský dvor 

Odborná prax v zahraničí, učenie odborníkmi 

z praxe 

Potrebná rekonštrukcia tried novej 

budovy 

Zameranie na mäkké zručnosti, prezentovanie 

a vyjadrovanie vlastného názoru 

Morálne a fyzické opotrebenie 

techniky 
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Dištančné vzdelávanie 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Individuálny prístup k žiakom, práca 

v skupinách, vlastné tempo a nastavenie 

rôznej náročnosti podľa možností učiteľa a 

schopností žiaka 

Časová náročnosť prípravy vyučovacej 

hodiny, pracovných listov, úloh, 

hodnotenia, spätnej väzby 

Efektívne využívanie vyučovacieho času, 

úspora času na premiestňovanie, menej stresu 

Problémy s technikou, nemožnosť 

zistenia príčiny nepripojenia, častá 

absencia na online vyučovaní  

Učiteľ je sprievodcom vzdelávania, žiak si 

riadi proces učenia, určuje si rozvrh práce, 

plnenie úloh 

Chýbajúci osobný kontakt, pozeranie 

do prázdnej obrazovky 

Využitie rôznorodých zdrojov učenia, väčšia 

tvorivosť a flexibilita na strane učiteľa aj 

žiakov 

Nerovnaké vybavenie technológiami, 

náklady vzdelávania znáša učiteľ a 

žiak  

Spolupráca učiteľov, zdieľanie materiálov 

a zručností, účasť na web vzdelávaniach, 

konferenciách a prednáškach, intenzívne 

vzdelávanie učiteľov 

Ťažšie kontrolovanie práce žiaka 

počas online hodiny, nemožnosť 

vypracovania úlohy, testu, zadania bez 

pomoci iných 

Náhrada prezenčného vzdelávania na 

obmedzený čas, zabezpečenie kontinuity 

vzdelávania 

Strata sociálneho kontaktu, chýbajúca 

motivácia k učeniu, prehĺbenie 

rozdielov medzi žiakmi  

Príležitosti Hrozby 

Úzke prepojenie školy s praxou, nový rozmer 

vzdelávania, zvýšenie spoločenskej prestíže 

učiteľa a jeho  nezastupiteľné miesto vo 

výchove a vzdelávaní mladej generácie 

Nedostatok vzájomných interakcií, 

naťahovanie pracovnej doby, stieranie 

rozdielu medzi prácou a súkromím, 

zahlcovanie žiakov množstvom 

pokynov, úloh, prác  

Ovládanie  nových počítačových zručností 

a online nástrojov, zlepšenie technického 

zázemia škôl, notebook pre učiteľa, rovnaký 

a bezplatný softvér pre učiteľa aj žiaka 

Zlyhanie spojení, preťaženosť siete, 

nedostatočný prístup žiakov 

k počítaču a internetu 

Väčšia sloboda a zodpovednosť učiteľa, 

zmena učebných osnov a štandardov, reforma 

vyučovacieho procesu a obsahu vzdelávania 

Zdravotné problémy zo sedenia pri 

počítači, málo pohybu, prepracovanie 

a vyhorenie, osamelosť 

Priestor na podporu a rozvoj mäkkých 

zručností  

Neodborné zasahovanie zo strany 

rodičov 



15 

 

o) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania, 

uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 

prijímania na ďalšie štúdium 

 

Absolventi 
Počet 

žiakov 
% 

Celkový počet absolventov školy 115 100 

Absolventi, ktorí študujú na vysokých školách 104 90 

Absolventi, ktorí študujú na vysokých školách ekonomického zamerania 89 77 

Absolventi, ktorí študujú na  zahraničných vysokých školách 26 23 

Absolventi, ktorí študujú denne 102 98 

Absolventi, ktorí študujú externe 2 2 

Absolventi, ktorí pracujú a zároveň študujú externe 1 1 

Absolventi, ktorí pracujú 6 5 

 

 

Vysoké školy  IV. A IV. B V. E V. N Spolu 

Ekonomická univerzita v Bratislave 18 13 6 6 43 

Univerzita Komenského v Bratislave  1 2 5 7 15 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 - 2 2 7 

University of West London, University of Leeds, 

University of Portsmouth VB 

- - 5 2 7 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 1  1 5 

Masarykova univerzita v Brne  - 1 3 - 4 

VŠE v Prahe  - - 1 2 3 

Mendelova univerzita v Brne  - 2 - - 2 

Trnavská univerzita v Trnave - 1 1 - 2 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Dánsko 

1 - - 1 2 

Karlova Univerzita v Prahe  - - 2 - 2 

Universiteit van Amsterdam Holansko - - 1 1 2 

Fachschule d Stadt Wien fwirtschaftliche Berufe, 

Lauder Business School Rakúsko 

- - 2 - 2 

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave - 1 - - 1 

STU Bratislava - 1 - - 1 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

- 1 - - 1 

VUT v Brne - - - 1 1 

NEWTON College v Brne - 1 - - 1 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - - 1 - 1 
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2. Ďalšie informácie o škole 
 

Krúžky 

 

V školskom roku 2019/2020 na škole pracovali krúžky: 

- administratívne cvičenia,  

- krúžok administratívy a informatiky, 

- pohybové skladby, 

- krúžok pohybových aktivít, 

- taliansky jazyk. 

 

Celkovo bolo do krúžkovej činnosti zapojených 174 žiakov školy. 

 

Prehľad exkurzií a kurzov 

 

Dátum Miesto, názov exkurzie 

18.09.2019 Múzeum holokaustu, Sereď 

16.09. – 18.09.2019 KOŽAZ, Vysoké Tatry 

18.09. – 20.09.2019  KOŽAZ, Vysoké Tatry 

24.09.2018 Knižnica J. Fándlyho, Trnava, I.E 

01.10.2019 Knižnica J. Fándlyho, Trnava, I.B 

07.10.2019 Knižnica J. Fándlyho, Trnava, I.A 

15.10.2019 Knižnica J. Fándlyho, Trnava, I.N 

09.10.2019 Školenie_olympiáda ľudských práv 

17.10.2019 SND Bratislava 

28.10.2019 Volkswagen, Bratislava 
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Univerzita Komenského v Bratislave

Materialovotechnologická fakulta STU v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Česko - Mendelova univerzita v Brne

Česko - Masarykova univerzita v Brne

Dánsko - UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v…

Česko - VUT v Brne

Česko - Karlova Univerzita v Prahe

Česko - VŠE v Prahe

Anglicko – University of West London, University of Leeds, …

Holandsko - Universiteit van Amsterdam

Česko - NEWTON College

STU Bratislava

Rakúsko -Fachschule d Stadt Wien fwirtschaftliche Berufe,…

Umiestnenie absolventov na vysokých školách
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05.11.2019 IKEA INDUSTRY, Trnava 

05.11.2019 Divadelné predstavenie, Trnava 

05.11.-18.11.2019 Euroscola - Strasburg 

07.11.2019 Volkswagen, Bratislava 

11.11.2019 IKEA INDUSTRY, Trnava 

14.11.2019 Volkswagen, Bratislava 

14.11.2019 LKW Walter, Wiener Neudorf 

18.11.2019 Anglické divadelné predstavenie, Bratislava 

19.11.2019 Živnostenský úrad, Trnava 

20.11.2019 SND, Bratislava 

24.11.-26.11.2019 Weitblick, vyhodnotenie projektu, Praha 

26.11.2019 Anglické divadelné predstavenie, Bratislava 

4.12.2019 SND, Bratislava 

4.12.2019 Erste Finanzial Life Park, Viedeň 

10.12.2019 AVAST 

10.12.2019 SND, Bratislava 

18.12.2019 Vianočné posedenie 

14.01.2020 SND, Bratislava 

22.01.2020 Volkswagen, Bratislava 

03.02. – 07.02.2020 LVVK 

10.02. – 14.02.2020 LVVK 

09.03. – 13.03.2020 LVVK 

 

Ďalšie aktivity školy: 

- návštevy divadelných a filmových predstavení, 

- besedy s odborníkmi z praxe, 

- stužkové slávnosti. 

 

V Trnave  28. septembra 2020                                                                   

 

                                                                               Mgr. Marta Bačíková 

                                                                                    riaditeľka školy 


