
                                 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2014/2015 

 

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, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

Vedúcich zamestnancov tvorili do 01.12.2014 riaditeľka a tri zástupkyne s diferencovanou 

zodpovednosťou za jednotlivé oblasti chodu školy.  

Od 01.12.2014 došlo na základe organizačnej zmeny k zníženiu počtu zástupkýň. 

Vedúcich zamestnancov tvorili, okrem riaditeľky, dve zástupkyne, jedna pre technicko - 

ekonomické činnosti a jedna pre výchovno - vzdelávacie činnosti. 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľka Ing. Jana Šebestová 624 11 353 sebestova@oaikba.sk 

ZRŠ Ing. Eva Lackovičová 624 11 404 lackovicova@oaikba.sk 

ZRŠ Ing. Ľudmila Prekopová 625 20 658 prekopova@oaikba.sk 

ZRŠ Ing. Katarína Lišková do 30.11.2014   liskova@oaikba.sk 

 

 

 

 



Rada školy 

Členstvo v Rade školy zaniklo predsedníčke Ing. Andrei Garanovej dňa 27. 01. 2015. Tiež 

podpredsedníčke rady školy Mgr. Viere Brusnickej dňa 27.01.2015 (obe zastupovali 

pedagogických zamestnancov školy) . Na základe doplňujúcich volieb, ktoré sa konali 06. 02. 

2015 na OA IKBA sa novými členmi Rady školy za pedagogických pracovníkov stali JUDr. 

Gabriela Liptáková a Mgr. Štefan Bratko. Zmena nastala v zložení členov Rady školy - 

zástupcov zriaďovateľa. Novými zástupcami Rady školy delegovanými zriaďovateľom sú od 

01.02.2015 PaedDr. Anna Gabron, Ing. Ivona Lukáčová, PhD. a Mgr. Rudolf Novák. 

 

 

Členovia Rady školy 
 

predsedníčka 

  

Ing. Andrea Garanová do 27.01.2015 

JUDr. Gabriela Liptáková od 6.2.2015 

podpredseda 

  

Mgr. Viera Brusnická 
do 27.01.2015 

podpredseda 

Mgr. Štefan Bratko 
od 6.2.2015, 

podpredseda 

nepedagogický 

zamestnanec 
Oľga Popluhárová   

  

zástupcovia rodičov 

  

 Ing. Andrea Lukáčiková 
  

  

PaedDr. Beáta Kľúčiková   

  Mgr. Hana Závodná   

  

zástupca zriaďovateľa 

  

Ing. Margita Zátorská 
  

  

Mgr. Zuzana Hronová do 01.02.2015 

  

  

Ing. Ľudmila Velichová, 

PhD. 
do 01.02.2015 

Ing. Ernest Húska do 01.02.2015 

  

  

PaedDr. Anna Gabron od 01.02.2015 

Ing. Ivona Lukáčová, PhD od 01.02.2015 

  Mgr. Rudolf Novák od 01.02.2015 

  

zástupca žiakov 

  

Vanessa Dinušová. IV.B 
  
  

 

 

 



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, výsledkov 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 rôzne. Zasadali podľa plánov práce, riešili metodické problémy, 

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

podkladov pre maturitné skúšky, riešili zosúladenie štátneho vzdelávacieho programu so 

školským vzdelávacím programom.  

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK spoločenskovedných 

predmetov  
Mgr. Veronika Čemešová SJL, OBN, DEJ, ETV, NAV  

PK anglického jazyka JUDr. Gabriela Liptáková ANJ, FRJ 

PK nemeckého jazyka 
Mgr. Miroslava 

Sedliaková- Struhárová 
NEJ 

PK informatiky a ADK Ing. Andrea Garanová 
INF, API, ADK, CAK, MAT, APM, 

EKL, CHE, BIO 

PK telesnej a športovej 

výchovy 
Mgr. Viera Brusnická TEV, TSV 

PK ekonomiky a 

bankovníctva 

Ing. Eva Poloniová, Ing. 

Ľudmila Prekopová 

POE, EKN, BAK, CBA, SEE, PRN, 

HOG, TVZ, PRA, CFA, DAS, 

KMM, TEQ, SBV, CDA, TDJ 

PK účtovníctva Ing. Ľuboslava Nemcová UCT, EKC, CVU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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: 354 

Počet tried: 19 

Z celkového počtu tried  bolo: 

 8 tried obchodnej akadémie s počtom žiakov 162 

 11 tried bilingválnej obchodnej akadémie s počtom žiakov 192 

 

Ročník - prvý Ročník - druhý Ročník - tretí Ročník - štvrtý Ročník - piaty 

Trieda 
Počet 

žiakov 
Trieda 

Počet 

žiakov 
Trieda 

Počet 

žiakov 
Trieda 

Počet 

žiakov 
Trieda 

Počet 

žiakov 

I. A 18 II. A 18 III. A 27 IV. A 28 ----- ----- 

I. B 20 II. B 22 III. B 12 IV. B 17 ----- ----- 

I. D 26 II. D 25 III. D 10 IV. D 6 V. D 18 

I. E 24 II. E 24 III. E 13 IV. E 15 V. E 8 

I. F 23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Σ 111 Σ 89 Σ 62 Σ 66 Σ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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: 155, z toho 57 žiakov na študijný odbor 6317 

M obchodná akadémia a 98 žiakov na študijný odbor 6317 M 74 bilingválna obchodná 

akadémia. 

Počet prijatých bez prijímacej skúšky – 1 žiak 

Počet prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok - 138 žiakov 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2015 – 95 žiakov, z toho: 

 21 žiakov na št. odbor 6317 M obchodná akadémia  

 74 žiakov na št. odbor 6317 M 74 bilingválna obchodná akadémia 

Skutočný počet novoprijatých  do 1. ročníka k 15. 09. 2015 – 96 žiakov 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2015 -  103  

Prijímacie pohovory 

  
obchodná  

akadémia 

bilingválna  

obchodná akadémia 
Spolu 

prihlásení 57 98 155 

prijatí 48 90 138 

% úspešnosti 84,21 91,84 89,03 

 

 

§ 2. ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

V priloženej tabuľke sú uvedené prospechové výsledky žiakov v jednotlivých predmetoch v 

jednotlivých triedach prvého až piateho ročníka. Študijné výsledky sa voči uplynulému 

školskému roku zásadne nezmenili.  



Prvý ročník  

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CDA CVU CFA DAS DEJ EKL EKN EKC FRJ HOG HOS CHE INF MAT NEJ OBN POE PRN SBV SJL KMM SPR 

I. A 1,06 2,59       2,88             2,18   2,29     3,06   1,76 1,47 3,18 2,35 1,47       2,82   1 

I. B 2,95 3,21                     2,53   2,89     2,95 2,89   1,63 3,63 2,74 1,95       2,11   1,6 

I. D                                       1,65 1,15 3,12 2,62 1,38       2,31   1 

I. E                                       1,79 1,42 3,21 2,71 1,5       2,08   1 

I. F                                       1,52 1,09 2,65 2,65 1,35       1,87   1 

Druhý ročník  

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CDA CVU CFA DAS DEJ EKL EKN EKC FRJ HOG HOS CHE INF MAT NEJ OBN POE PRN SBV SJL KMM  

II. A 2,06 2,56 1,83   3                   3,17       1     3,17 2,44 2,33       2,44 1,33 1,06 

II. B 1,68 2,91 1,73             2,05         2,45         1,68   2,86 2,64 1,55       2,27 1,27 1,09 

II. D 1,88 2,68 1,72     2,44             1,96           1,68     3,32 2,72 1,44 3     2,64 1,72 1,12 

II. E 1,67 2,5 1,79     1,38             2,25           1,63     3,13 2,5 1,46 3,04     1,96 1,58 1 

Tretí ročník  

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CDA CVU CFA DAS DEJ EKL EKN EKC FRJ HOG HOS CHE INF MAT NEJ OBN POE PRN SBV SJL KMM  

III. A   3,15 2,54   3,15   1,52 1,15             3             3,27 2,46 2,22       2,81 1,78 1,15 

III. B   3,36         2,09   2,82 2,64   2,55   2,91 2,91             3,18 2,7 2,64       3   1,45 

III. D 2 2,71 1,43                   1,57           2,5     2,86 3,13 1,43 3,13     2,38 1,38 1,25 

III. E 1,58 2,58 1,67                   1,83           1     3,25 3,17 1,75 2,92     2,58 1 1 

Štvrtý ročník  

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CDA CVU CFA DAS DEJ EKL EKN EKC FRJ HOG HOS CHE INF MAT NEJ OBN POE PRN SBV SJL KMM  

IV. A   2,96     2,32   2,61               3,36 2,39 1,88         3,54 3,25     3,43 1,71 3,14   1,18 

IV. B   3,24         1,59   2 1,76   2,06     2,71             3,24 2,94     2,88   2,59   1,06 

IV. D   2,33 2,17       2       1       2,83     2,83       3,83 3,17   2,33     2,33   1 

IV. E   2,36 1,86       1,5       1,07       2,5     2,93       3 3   2,43     2,5   1 

Piaty ročník  

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CDA CVU CFA DAS DEJ EKL EKN EKC FRJ HOG HOS CHE INF MAT NEJ OBN POE PRN SBV SJL KMM  

V. D   1,94   3,28     1,67     2,11         2,22 2   2,61         3,22   2,72 1,5       1 

V. E   1,63   3,5     1,5     2,5         1,38 2,63   2,13         3,25   3,13 1,38       1 



Prvý ročník  

Trieda SEE TEQ TSV TVZ TDJ UCT SPR 
        

              SPR 

I. A 
  

1,13 1,82 
 

2,76 1 
        

              1 

I. B 
 

1,63 1,23 
  

2,84 1,6 
        

              1,6 

I. D 
  

1,04 
   

1 
        

              1 

I. E 
  

1,04 
   

1 
        

              1 

I. F 
  

1,05 
   

1 
        

              1 

Druhý ročník  
     

 

Trieda SEE TEQ TSV TVZ TDJ UCT SPR 
        

               

II. A 
  

1 1,22 
 

3,17 1,06 
        

               

II. B 
 

1,36 1,16 
  

2,41 1,09 
        

               

II. D 
  

1,04 
  

2,52 1,12 
        

               

II. E 
  

1,33 
  

2,42 1 
        

               

Tretí ročník  
     

 

Trieda SEE TEQ TSV TVZ TDJ UCT SPR 
        

               

III. A 
  

1,22 
  

2,73 1,15 
        

              1,15 

III. B 
  

1 
  

2,64 1,45 
        

              1,45 

III. D 
  

1,25 1,63 
 

2,29 1,25 
        

              1,25 

III. E 
  

1 1,58 
 

2,33 1 
        

              1 

Štvrtý ročník  
     

 

Trieda SEE TEQ TSV TVZ TDJ UCT SPR 
        

               

IV. A 3 
 

1,52 
  

2,64 1,18 
        

              1,18 

IV. B 1,53 
 

1,18 
  

2,35 1,06 
        

              1,06 

IV. D 
  

1 
  

2,5 1 
        

              1 

IV. E 
  

1,62 
  

2,43 1 
        

              1 

Piaty ročník  
     

 

Trieda SEE TEQ TSV TVZ TDJ UCT SPR 
        

               

V. D 2,72 
 

1,13 
 

1,89 2 1 
        

              1 

V. E 1 
 

1,13 
 

2,25 2,5 1 
        

              1 



Prospech žiakov 

V tabuľke prospechu sú uvedené výsledky za jednotlivé triedy ku koncu školského roka. Vyznamenaných 

je 35 žiakov, čo je 10 % z celkového počtu. S prospechom veľmi dobrým je spolu 85 žiakov. Je to 25 % z 

celkového počtu žiakov školy, čo je údaj nižší ako bol výsledok za minulý školský rok. Počet 

neprospievajúcich žiakov bol 39, čo je oproti 6 žiakom v minulom školskom roku výrazne viac.  

V prvom ročníku neprospelo 7 žiakov, v druhom ročníku 10 žiakov, v treťom ročníku 9 žiakov, v štvrtom 

a piatom ročníku 13 žiakov. Najviac - 6 neprospievajúcich bolo v triede IV.A. 

Neprospievajúci a neklasifikovaní žiaci konali opravné skúšky a skúšky v mimoriadnom termíne v 

auguste 2015.  

Prvý ročník 

Trieda Počet 

Prospech 
Prerušené 

štúdium 

Správanie 

Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 2 3 4 

I. A 18 1 5 11 0 0 1 0 0 0 

I. B 20 0 3 11 5 1 
 

1 4 1 

I. D 26 3 15 6 1 1 
 

0 0 0 

I. E 24 1 12 10 1 0 
 

0 0 0 

I. F 23 7 9 7 0 0 
 

0 0 0 

Druhý  ročník 

Trieda Počet 

Prospech 
Prerušené 

štúdium 

Správanie 

Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 2 3 4 

II. A 18 3 3 12 0 0 
 

1 0 0 

II. B 22 3 4 12 3 0 
 

0 1 0 

II. D 25 2 6 14 3 0 
 

1 1 0 

II. E 24 3 7 10 4 0 
 

0 0 0 

  ročník 

Trieda Počet 

Prospech 
Prerušené 

štúdium 

Správanie 

Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 2 3 4 

III. A 27 1 4 15 5 2 
 

4 0 0 

III. B 12 1 1 7 2 1 
 

1 2 0 

III. D 10 1 2 3 1 1 2 2 0 0 

III. E 13 1 3 7 1 0 1 0 0 0 

ročník 
 

Trieda Počet 

Prospech 
Prerušené 

štúdium 

Správanie 

Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 2 3 4 

IV. A 28 1 0 21 6 0 
 

5 0 0 

IV. B 17 2 3 9 3 0 
 

1 0 0 

IV. D 6 0 1 5 0 0 
 

0 0 0 

IV. E 15 2 3 9 0 0 1 0 0 0 

V. D 18 2 3 9 4 0 
 

0 0 0 

V. E 8 1 1 6 0 0 
 

0 0 0 

  354 35 85 184 39 6 5 
   

 

 



Dochádzka žiakov 

Dochádzka žiakov na vyučovanie je dlhodobo nízka, čo sa odrazilo aj na zvýšenom počte 

neprospievajúcich žiakov. Tento jav negatívne ovplyvňuje študijné výsledky žiakov. 

Negatívnym javom, ktorý pretrváva, je vymeškávanie žiakov na hodinách niektorých maturitných 

predmetov vo vyšších ročníkoch vrátane ročníka maturitného. Pretrváva aj krytie a bezdôvodné 

ospravedlňovanie absencie žiakov niektorými rodičmi. Výrazne sa zvyšuje pravidelné vymeškávanie 

vyučovania hlavne z dôvodu pracovnej a brigádnickej činnosti.  

Na vysokom počte vymeškaných hodín má podiel aj rastúca chorobnosť žiakov, tiež chronických 

ochorení. 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 18 2945 158,78 2919 157,33 26 1,44 

I. B 20 4880 244,00 4615 230,75 265 13,25 

I. D 26 3695 142,12 3685 141,73 10 0,40 

I. E 24 3123 130,13 3116 129,83 7 0,29 

I. F 23 2820 122,61 2820 122,61 0 0,00 

II. A 18 2688 140,00 2663 138,61 25 1,39 

II. B 22 3612 164,18 3587 163,05 25 1,14 

II. D 25 3604 144,16 3531 141,24 73 2,92 

II. E 24 4327 174,00 4308 173,21 19 0,79 

III. A 27 4757 176,19 4678 173,26 79 2,93 

III. B 12 2655 209,83 2572 202,92 83 6,92 

III. D 8 1753 173,13 1681 165,38 72 9,00 

III. E 12 1872 156,00 1858 154,83 14 1,17 

IV. A 28 4124 147,29 4057 144,89 67 2,39 

IV. B 17 2006 118,00 1990 117,06 16 0,94 

IV. D 6 1132 102,50 1055 101,33 77 12,83 

IV. E 14 3376 241,14 3376 241,14 0 0,00 

V. D 18 2971 165,06 2940 163,33 31 1,72 

V. E 8 1320 165,00 1319 164,88 1 0,13 

Výsledky externých meraní 

Externé merania sa v škole vykonali v spolupráci s NUCEM u žiakov štvrtého a piateho ročníka v rámci 

prípravy písomných maturitných skúšok zo slovenského jazyka a z cudzích jazykov ( e- testovanie online 

maturita). Toto testovanie prebehlo len čiastočne úspešne, čo bolo spôsobené problémami s internetovým 

pripojením. Členovia PK všeobecnovzdelávacích predmetov sa v apríli 2015 zapojili do medzinárodného 

elektronického testovania čitateľskej gramotnosti PISA 2015. Výsledky budú zverejnené na www. 

nucem.sk v decembri 2016. V októbri 2014 sa škola zapojila do testovania všeobecných študijných 

predpokladov - SCIO, výsledky ktorého boli zapojeným žiakom oznámené individuálne. 

 



Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Maturitné skúšky konali žiaci IV. A a IV. B triedy zo všetkých predmetov, žiaci 4. ročníka bilingválneho 

štúdia zo slovenského jazyka a literatúry a žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia zo všetkých predmetov 

okrem SJL. V tabuľke sú uvedení žiaci, ktorí konali maturitné skúšky v riadnom období šk. roka 

2014/2015. Z dôvodu neukončenia posledného ročníka sa ústnych maturít v máji 2015 nezúčastnilo 9 

žiakov obchodnej akadémie a 4 žiaci obchodnej akadémie - bilingválneho štúdia. 

Žiaci bilingválneho štúdia konali ústnu skúšku z teoretickej časti odbornej zložky v nemeckom jazyku. 

Na dobrovoľnú maturitnú skúšku  

- z matematiky sa prihlásilo 7 žiakov, z ktorých sa ústnej maturity nezúčastnil nikto a z tých, ktorí 

sa zúčastnili PFEČ neuspel nikto.  

- z dejepisu sa prihlásil 1 žiak, výsledok ktorého je uvedený v tabuľke 

- z francúzskeho jazyka sa prihlásil 1 žiak, ktorý sa MS nezúčastnil.  

 

Predmet Úroveň 
Počet 

prihlásených 
(M/Ž) 

PFEČ 

priemer 

PFEČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 27 (8/19) 48,53% 24 35,83% 24 1 5 7 6 1 3,05 19 

Anglický 

jazyk 
B2 16 (9/7) 62,05% 11 51,36% 11 6 4 4 1 

 
2,00 15 

Dejepis 
 

1 (1/0) 
       

1 
 

4,00 1 

Nemecký 

jazyk 
B1 11 (3/8) 40,15% 10 41,00% 10 

 
5 2 2 

 
2,67 9 

Nemecký 

jazyk 
B2 26 (11/15) 51,86% 26 61,15% 26 6 0 11 4 1 2,73 22 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 
 

72 (28/44) 52,31% 72 61,85% 72 11 25 20 7 
 

2,38 63 

Teoretická 

časť OZ 

OA 
 

45 (17/28) 
    

8 6 11 10 1 2,72 36 

Teoretická 

časť OZ 

BOA 
 

26 (11/15) 
    

5 5 5 6 1 2,68 22 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Formou praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) u všetkých žiakov bola praktická realizácia a 

predvedenie komplexnej úlohy. Maturanti riešili súvislý príklad, ktorý svojím rozsahom a náročnosťou 

zodpovedá ich budúcim pracovným činnostiam. Maturovali celkove v dvoch dňoch a pri riešení úloh 

využívali o. i. aj ekonomický softvér. 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická časť 

odbornej zložky  
71 (28/43) 14 28 17 12 

 
2,38 71 
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Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

V Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava sa uplatňujú dva študijné odbory - študijný odbor 

6317 M - obchodná akadémia a 6317 M 74 - obchodná akadémia - bilingválne štúdium (v nemeckom 

jazyku). Štvrtý a piaty ročník má rovnaké študijné odbory, ale s pôvodným označením 6317 6 a 6317 6 

74. 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 6317 M obchodná akadémia   

I. B 6317 M obchodná akadémia   

I. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

I. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

I.F 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. A 6317 M obchodná akadémia   

II. B 6317 M obchodná akadémia   

II. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. A 6317 M obchodná akadémia   

III. B 6317 M obchodná akadémia   

III. D 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

III. E 6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

IV. A 6317 6 obchodná akadémia   

IV. B 6317 6 obchodná akadémia   

IV. D 6317 6 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

IV. E 6317 6 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

V. D 6317 6 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

V. E 6317 6 74 obchodná akadémia  bilingválne štúdium 

 

Nepovinné predmety 

V školskom roku 2014/2015 sa v Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava nevyučovali žiadne 

nepovinné predmety.  

Rozširujúce hodiny 

V Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava sa v uplynulom školskom roku rozširujúce hodiny 

neuplatňovali.  
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy 

Zamestnanci 

V priebehu školského roka 2014/2015 došlo k miernemu poklesu priemerného evidenčného počtu 

zamestnancov (k 30.06.2014 - 41 zamestnancov - priemerný evidenčný počet zamestnancov bol 35,78 a k 

30.06.2015 - 42 zamestnancov - priemerný evidenčný počet bol 35,05). 

V 1. polroku šk. roka bolo prijatých 5 učiteľov na dobu určitú so skrátenými úväzkami na zastupovanie 

počas dlhodobej PN troch učiteľov. 

V priebehu 2. polroka jedna zamestnankyňa požiadala o prvý odchod do starobného dôchodku a dve 

zamestnankyne dostali výpoveď zo strany zamestnávateľa, a to jedna za porušenia  pracovnej disciplíny  - 

k 28. 02.2015 a jedna zamestnankyňa z dôvodu nadbytočnosti - k 30.04.2015. 

Na škole naďalej pôsobili 4 rakúski lektori - dvaja vyučovali nemecký jazyk a dvaja odborné ekonomické 

predmety. 

Adaptačné vzdelávanie sa v šk. roku 2014/2015 nerealizovalo. 

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

Počty nepedagogických zamestnancov sa niekoľko rokov nemenia. 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

Pracovný pomer na dobu neurčitú 23 10 

Pracovný pomer na dobu určitú 18 
 

Znížený úväzok 13 
 

ZPS 1 
 

Na dohodu 1 1 

Spolu 41 11 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

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

lektor. 

Zvyšovanie kvalifikácie: 

Vedenie školy: 

Jedna členka vedenia školy si dopĺňa kvalifikáciu funkčným vzdelávaním do konca októbra 2016. 

Inovačné funkčné vzdelávanie ukončila 1 členka vedenia školy v mesiaci jún 2015. 

Všetky tri členky vedenia školy vykonali 2. atestáciu - jedna v novembri 2014 a dve v júni 2015. 

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 2. atestáciu v mesiacoch marec - máj 2015. 

Počet nepedagogických zamestnancov je dlhodobo rovnaký a vyhovuje potrebám školy.  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 40 41 

vychovávateľov 
   

spolu 1 40 41 

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 dlhodobo klesajúci počet žiakov a tried a zvyšujúca sa náročnosť na zabezpečenie 

vyučovania učiteľmi, spĺňajúcimi požiadavky odbornosti. Táto situácia sa čiastočne rieši znížením 

úväzkov niektorých vyučujúcich, čiastočne nekvalifikovaným vyučovaním niektorých predmetov za 

dodržania príslušných predpisov.  

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I. a II. ročník ETV 1 vyučujúci, 1 hodina 

II. ročník HOS 1 vyučujúci, 4 hodiny 

II. - III. ročník KMM 4 vyučujúci 8 hodín 

III. ročník API 1 vyučujúci, 4 hodiny 

V. ročník PRN 1 vyučujúci 2 hodiny 

  
  

SPOLU  5 predmetov 19 hodín 
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 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Novou zákonnou úpravou v oblasti celoživotného vzdelávania sa počet vzdelávajúcich sa učiteľov zvýšil 

a každý rok narastá. Záujem je o moderné metódy a formy práce, o vzdelávanie poskytované MPC 

Bratislava. 

1 členka vedenia ukončila inovačné funkčné vzdelávanie a 3 zamestnanci vykonali druhú atestačnú 

skúšku v MPC Bratislava a dve na EU Bratislava. 

1 učiteľ ukončil prípravné atestačné vzdelávanie, 5 učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných 

ekonomických predmetov sa vzdeláva v rôznych typoch aktualizačného vzdelávania v Metodicko - 

pedagogickom centre Bratislava. Niektoré typy vzdelávania prebiehajú, na začatie niektorých učitelia 

čakajú. 

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 24 
 

2.kvalifikačná skúška 6 1 

štúdium školského manažmentu 
  

špecializačné inovačné štúdium 
  

špecializačné kvalifikačné 
  

postgraduálne 
  

doplňujúce pedagogické 
  

vysokoškolské pedagogické 42 
 

vysokoškolské nepedagogické 
  

inovačné kontinuálne vzd. 4 
 

aktualizačné vzdelávanie  
 

5 

prípravné atestačné vzdelávanie 1 
 

funkčné vzdelávanie 
 

1 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a štátnych skúšok 

Výsledky v súťažiach a olympiádach sú vzhľadom na klesajúcu vedomostnú úroveň žiakov slabšie. V 

decembri sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, prihlásilo sa 28 žiakov, dvaja postúpili 

do krajského kola súťaže. Úspech sa dosiahol v olympiáde z nemeckého jazyka. Školského kola sa 

zúčastnilo 10 jazykovo nadaných žiakov z bilingválnych tried, pričom jeden žiak postúpil do krajského 

kola, kde získal druhé miesto.  

PK SLJ zorganizovala recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, jedna žiačka postúpila do obvodného kola, 

kde získala tretie miesto.  

V januári prebehlo školské koloolympiády Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci IV. a V. 

ročníkov. Dvaja najúspešnejší sa zúčastnili v marci regionálneho kola olympiády Mladý účtovník 2015.  

V rámci PK MAT a práce s informáciami sa uskutočnilo školské kolo Súťaže v spracovaní informácii na 

počítači. Zúčastnili sa ho žiaci II. až V. ročníkov, pričom dvaja žiaci postúpili do krajského kola, kde sa 

umiestnili na prvom a treťom mieste.  

Výborné výsledky žiaci školy dosahovali v kolektívnych športoch na úrovni okresu, aj v medzi školských 

športových súťažiach (volejbal, basketbal, futsal, futbal, florbal, stolný tenis). V turnaji "O pohár riaditeľa 

OA Dudova" získali štvrté miesto a vo Vianočnom turnaji žiakov SŠ zvíťazili, získali prvé miesto. Vo 

futbalovom turnaji o pohár riaditeľa BSK získali druhé miesto. 

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

organizuje v spolupráci so Štátnou jazykovou školou. Vykonávajú ich žiaci bilingválneho štúdia. 

Prihlásilo sa 6 žiakov, žiaľ dvaja z nich boli neúspešní, traja ale vykonali štátnu skúšku s hodnotením 

výborný a jeden s hodnotením veľmi dobrý. Oproti predchádzajúcemu roku je to posun k lepšiemu, vtedy 

sa zúčastnilo tiež 6 žiačok, ale ani jedna nebola úspešná.  



Vo februári 2015 sa uskutočnili Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Túto štátnu skúšku 

garantuje a realizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Prihlásených bolo 

40 žiakov, úspešnosť na týchto štátnych skúškach - 35 žiakov, dosiahla 87 %, čo je presne ako v 

uplynulom školskom roku. 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. 

Škola zorganizovala začiatkom šk. roka súťaž tried o „najkreatívnejšie upravenú triedu“. Žiaci mali 

možnosť preukázať svoju kreativitu, estetické cítenie a zároveň si skrášliť triedy tak, aby sa v nich dobre 

cítili .  

Názov aktivity Počet žiakov v ŠK okr. kolo kraj. kolo 

Olympiáda z NEJ 10 žiakov 1 žiak 2. miesto 

Olympiáda v ANJ  28 žiakov 2 žiaci bez umiestnenia 

Spracovanie informácií na počítači 12 2 žiaci 1. a 3. miesto 

Štátne skúšky - písanie na stroji 40 žiakov/35 úspešných 
  

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Zoznam aktivít organizovaných školou v školskom roku 2014/2015: 

• 08.09. - 11.09.2014 - Kurz ochrany života a zdravia - III. A, B, D, E  

• 25.09.2014 Európsky deň jazykov, triedy I. D, I. E, I. F  

• 09.10.2014 Veľtrh VAPAC - V. D, V. E, IV. A, IV. B  

• 15.10.2014 exkurzia do Kremnice, mincovňa, múzeum - II. A, III. A  

• 15.10.2014 exkurzia do TV Markíza - I. A  

• 29.10.2014 Testovanie Scio  SCIO - žiaci maturitných ročníkov  

• 03.11.2014 Stretnutie s partnerskou školou - Wiener Neustadt  

• 05.11.2014 Štúdium a brigáda v zahraničí - prednáška Coolagent- triedy III. D, E, IV. D, IV.E, V. D, E  

• 14.11.2014 Imatrikulácia žiakov I. ročníka  

• 19.11.2014 Angličtinár roka - účasť najlepších študentov v celoštátnej súťaži  

• 21.11.2014 Predstavenie The dark trip - všetky triedy (protidrogová tematika)  

• 24.11 - 26. 11. 2014 Veľtrh cvičných firiem Bratislava  

• 27.11.2014 exkurzia do Viedne - LKW Walter, triedy V. D, V. E  

• 01.12.2014 Teacher on the road, otvorená hodina angl. učiteľa  

• 04.12.2014 Deň otvorených dverí  

• 08.12.2014 Školské kolo olympiády v NEJ  

• 09.12.2014 Školské kolo olympiády ANJ  

• 18.12.2014 Turnaj vo futsale  

• 12.01.2015 Prednáška o možnostiach štúdia na UK - IV. A, IV. B, V. D, V. E  

• 24.01. -  31. 01. 2015 Lyžiarsky výcvik  

• 27.01.2015 Školské kolo olympiády Mladý účtovník  

• 06.02.2015 Štátne skúšky z písania na PC a korešpondencie  

• 06.02.2015 Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín  

• 10.02.2015 Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín  

• 12.02.2015 Prednáška o bezpečnosti, šikane na internete - I. A, B, D, E, F  

• 12.02.2015 Krajské kolo súťaže v písaní na PC a korešpondencii  

• 01.03.2015 Exkurzia vo Volkswagene - III. A, III. B, II. A, II. B  

• 19.03.2015 Divadelné predstavenie "Tomu ver"  

• 23.03.2015 Divadlo LAB, Svoradova 4 - predstavenie Bohéma 

• 24.03.2015 Divadlo LAB - Bohéma, Talk to me  



• 26.03.2015 Mgr. Oľga Böhmerová prevzala ocenenie - Malú medailu sv. Gorazda- najvyššie rezortné    

ocenenie udelené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR za celoživotný prínos vo 

výchove a vzdelávaní 

 
• 26.03.2015 Súťaž vo volejbale dievčat  

• 01.04.2015 Exkurzia vo Volkswagene - IV. E  

• 15.04.2015 Exkurzia vo Volkswagene - II. E, II. D  

• 20.04.2015 Obvodné kolo o pohár predsedu BSK - futbal 

• 30.04.2015 Testovanie OECD PISA - vybraní žiaci I. ročníka  

• 30.04.2015 Športový deň  

• 25.05.2015 Prešporáčik - spoznávame Bratislavu- triedy I. A, I. B, I. F, II. A, II. B, II. E  

• 26.05.2015 Hudba na ktorú sa nezabúda - výchovný koncert  

• 27.05.2015 Prešporáčik - spoznávame Bratislavu- triedy I. D, I. E, II. D, III. D, II. E  

• 27.05.2015 Úsmev ako dar - charitatívna zbierka- triedy II. A, II. D  

• 01. - 02. 06. 2015 Školský zájazd - Oswienčim, Krakow  

• 09.06.2015 Prednáška o plánovanom rodičovstve - triedy I. D, I. F 
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

V školskom roku 2014/2015 sa učitelia školy aktívne zúčastňovali v projektoch, ktoré boli zamerané na 

najmä na rozvíjanie jazykových schopností (Teacher on the Road, Angličtinár roka), športovej zdatnosti a 

súťaživosti (Športový deň), do projektu Úsmev ako dar, zbierka pre detské domovy.  

Škola sa zapojila do environmentálneho projektu RENVIRO, ktorý je zameraný separovanie odpadu, zber 

PET fliaš.  



 

§ 2. ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnili nasledovné kontroly: 

Kontrola č. 1 

Štátna školská inšpekcia - tematická inšpekcia na podnet. 

Dátum kontroly: 19. - 20.11. 2014 

Predmet školskej inšpekcie 

Stav a úroveň pedagogického riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole. 

Závery 
Pozitívnym prístupom akceptovania odporúčaní bolo zvýšenie kvality a prehľadnosti spracovania 

jednotlivých učebných plánov, pedagogickej dokumentácie školy a vnútornej školskej kontroly. 

Riaditeľka školy splnila všetky prijaté opatrenia. Ich splnením sa zlepšila orientácia pedagogických 

zamestnancov v pedagogickej dokumentácii, kvalita rozhodovacieho procesu riaditeľky školy a bolo 

zabezpečené dodržiavanie právnych predpisov pri prijímaní na bilingválne štúdium. 

Kontrola č. 2 

Štátna školská inšpekcia 
tematická inšpekcia dňa 12.3.2015 

Predmet kontroly: 
Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole. 

Závery 
V kontrolovanom subjekte sa EČ a PFIČ MS konali po starostlivej organizačnej príprave školskej 

koordinátorky a v aktuálne kontrolovaných predmetoch boli realizované podľa príslušných pokynov 

NÚCEM bez zistených nedostatkov. 

 

 

Kontrola č. 3 

Štátna školská inšpekcia 
Prešetrenie sťažnosti bývalej zamestnankyne školy na riaditeľku školy - 7 námietok 

Dátum prešetrenia: 18.3.2015 

Záver 
Štátna školská inšpekcia prešetrením sťažnosti nezistila porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické podmienky vzdelávania 

Budova Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava bola 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.  

Usporiadanie a počet učební sa v uplynulom školskom roku nezmenil. Počet učební je 33.  

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

1 učebňa všeobecno-vzdelávacích predmetov, 1 učebňa  účtovníctva, 1 učebňa tovaroznalectva, 2 učebne 

cudzích jazykov,1 učebňa bilingválnej OA, 4 učebne výpočtovej techniky, 1 učebňa ekonomických 

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

techniky) 1 učebňa cvičnej firmy, 1 učebňa cvičnej banky, 1 veľká, 1 malá telocvičňa, pohybové štúdio a 

posilňovňa.  

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 2014/2015 sa nám podarilo: 

 na základe havárií opraviť vstupné a zadné schodiská - hrozilo nebezpečenstvo úrazu, 

 vymeniť 75 svietidiel - 2 učebne, jedáleň, 2 triedy, 4 svietidlá pri vchode do budovy školy (touto 

výmenou škola ušetrí na spotrebe elektrickej energie), 

 protišmykový náter vo veľkej telocvični, 

 vymaľovanie prváckych tried, 

 protiplesňový náter v šatniach TSV 

Prioritnými úlohami v materiálno-technickej oblasti pre školský rok 2015/2016 zostávajú aj naďalej :  

 dokončenie výmeny okien a dverí v budove školy,  

 výmena svietidiel v triedach,  

 generálna oprava výmenníkovej stanice a vykurovacieho systému.  



Tieto úlohy sú v súčasnej situácii na hranici reálneho splnenia. Ich splnenie je podmienené prídelom FP 

od zriaďovateľa. Niektoré nedostatky zhoršujú hygienické podmienky práce učiteľov a existencie žiakov 

počas vyučovania. 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

     Organizácia v roku 2014 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 741 667,90 €. 

     Celkové príjmy v roku 2014 boli v celkovej sume   7 835,43 € z prenájmu v členení: 

 7 719,75 € - nebytových priestorov školskej zubárke, služobného bytu  

                     priestorov telocvične v mimo vyučovacom čase 

      93,96 € - dobropis 

      21,72 € - papier – z vyradených učebníc 
 

   Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa jednotlivých podpoložiek: 

a) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

 

Eko
Upravený 

rozpočet

Čerpanie 

rozpočtu v €

% 

čerpania

611 389 607,99 € 389 607,99 € 100,00

612001 10 673,43 € 10 673,43 € 100,00

612002 29 532,12 € 29 532,12 € 100,00

614 41 617,46 € 41 617,46 € 100,00

SPOLU 471 431,00 € 471 431,00 € 100,00

PODPROGRAM

podprogram 0D501

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

Upravený 

rozpočet

Čerpanie 

rozpočtu v €

Čerpanie 

rozpočtu v %

621 32 178,30 € 32 178,30 € 100,00

623 18 079,04 € 18 079,04 € 100,00

625001 6 284,95 € 6 284,95 € 100,00

625002 62 879,68 € 62 879,68 € 100,00

625003 3 649,74 € 3 649,12 € 99,98

625004 10 549,12 € 10 549,12 € 100,00

625005 3 515,28 € 3 515,28 € 100,00

625007 21 331,89 € 21 331,89 € 100,00

158 468,00 € 158 467,38 € 100,00

EKO

SPOLU

Zdravotné 

poistenie

Sociálne 

poistenie

 

Všetky úhrady do poisťovní sme odvádzali v potrebnej výške bez oneskorenia.  

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých EK 

 

63 – Tovary a služby 

EK 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 
Rozdiel 

Čerpanie 

rozpočtu 

 

% 

čerpania 

 1 2 3 4 5 

632 Energia, voda a komunikácie 75 000,00 64306,02 10 693,98 64 306,02  100,00 

Čerpanie: elektrická energia. tepelná energia – úhrady faktúr Dalkii, vodné a stočné, zrážková 

voda, plyn, úhrada za telefón, fax, internet, známky a poštovné 

EK 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 
Rozdiel 

Čerpanie 

rozpočtu 

 

% 

čerpania 

 1 2 3 4 5 

633 Materiál a dodávky 

 

9 100,00 7 266,49 

 
1 833,51 7 266,49 100,00 

ČČerpanie: 

nákup 2 ks multifunkčných tlačiarní pre administratívne potreby, nákup čistiacich prostriedkov 

(papierové utierky, handry, drogistické potreby, nákup kancelárskych potrieb (tonery, tonery do 

kopírovacieho stroja, čistiace handry, obaly na triedne knihy, nákup náhradných dielov, 

zhotovenie náhradných kľúčov, nákup tlačív k MS, opravným MS, PFIČ, nákup farieb 

a maliarskych potrieb (maľovanie tried svojpomocne), úhrada za odbornú literatúru, ročný 

prístup – zbierka zákonov - Ročné predplatné časopisu Škola, ročný prístup k EPI, 

danea účtovníctvo, časopis pre výchovného poradcu, škola efektívne – ročný prístup 

               EK 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 
Rozdiel 

Čerpanie 

rozpočtu 

 

% 

čerpania 

 1 2 3 4 5 

635 Rutinná a štandardná údržba 13 400,00 

13 208,96 

815,90 - 

zdroj 72g 

191,66 

13 208,96 

815,90 – 

zdroj 72g  

100,00 



Čerpanie: údržba  kopírovacieho stroja, oprava telefónnej linky, protišmykový náter vo  veľkej 

telocvični, oprava palubovky vo veľkej telocvični, prečistenie kanalizačnej prípojky, zasklievanie 

vstupnej haly, elektromontážne práce, montáž LED diódových svietidiel – v školskej jedálni 

a v 6 triedach, výmena podlahovej krytiny v odbornej učebni (hrozilo nebezpečenstvo úrazu), 

výmena sklených kopilít na šatniach (oprava po 20 rokoch) 

EK 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 
Rozdiel 

Čerpanie 

rozpočtu 

 

% 

čerpania 

 1 2 3 4 5 

637  Služby 18 504,00 20 233,76 1 729,76 20 233,76 100,00 

Čerpanie: ciachovanie, inzercia, zhotovenie kľúčov, zlaté stránky, deratizácia podľa § 12    ods. 

2 zákona č. 355/2007, ročný prístup s dochádzkou, G4S – alarm, poplatky banke, povinný 55 % 

príspevok na stravovanie zamestnancom školy, poistenie majetku školy, prídel do sociálneho 

fondu, dohoda uzavretá s bezpečnostným technikom, daň z nehnuteľností a odvoz a likvidácia 

odpadu. 

 

Prostriedky tejto položky boli použité predovšetkým na zabezpečenie zákonných povinností 

zamestnávateľa vyplývajúce zo zákonníka práce, kolektívnej zmluvy, nariadení a pod.  

 

640 – Bežné transfery 

EK 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 
Rozdiel 

Čerpanie 

rozpočtu 

 

% 

čerpania 

 1 2 3 4 5 

642 Bežné transfery 0,00 5 938,39 5 938,39 5 938,39 100,00 

Čerpanie: Mgr. Šestáková k 31.1.2014 a Ing. Stanislav Papánek k 30.6.2014, náhrada za PN, 

 

Potreby výučby a prevádzky školy však naďalej nie sú dostatočne finančne zabezpečené. 

Na zabezpečenie dodržiavania základných hygienických a bezpečnostných predpisov ostáva naďalej 

prioritnou úlohou: 

 výmena zvyšných okien z dôvodu nevykonania údržby po dobu 32 rokov, drevené rámy okien sú 

v dezolátnom stave, vypadávanie okien z rámov – hrozí nebezpečie úrazov, vysoké úniky tepla a tým 

neúmerne vysoké náklady na teplo – kuchyňa, jedáleň, telocvičňa (v zimných mesiacoch teplota 

okolo 8°C); učebne a kabinety v suteréne, telocvikárske šatne 

 výmena svietidiel v triedach (k pokazeným svietidlám nie sú už dostať náhradné diely) funkčných 

svietidiel je menej ako 50 % - v šk. roku 2014/15 sme realizovali výmenu svietidiel v školskej 

jedálni a v šiestich triedach 

 generálna oprava výmenníkovej stanice 

Potrebné výdavky nám čiastočne (minimálne) pomáha kryť rozpočet Neinvestičného fondu pri OA IK 

BA, ktorého zdroje tvoria príspevky rodičov, sponzorské dary. 

 

 



Sociálny fond 

Začiatočný stav k 1.1.2014                            1 130,20 €  

Tvorba fondu k 31.12.2014                            4 067,08 €  

Čerpanie fondu spolu 

 

                            4 800,13 € 

 

 

 

Zostatok k 31.12. 2014                                397,15 €  

 

§ 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 2014/2015 bolo udržať dobré meno školy v 

konkurencii ostatných škôl podobného typu, posilniť činnosť bilingválnych tried, spoluprácu s rakúskymi 

lektormi a Ministerstvom školstva Rakúskej republiky.  

Tieto ciele sa darilo s istými problémami plniť. Podarilo sa tiež zintenzívniť spoluprácu so základnými 

školami, s viacerými bankami a finančnou správou, hlavne v oblasti zabezpečenia praxe. Zvýšila sa aj 

počítačová gramotnosť učiteľov školy, čo je aj spôsobené poklesom vekového priemeru učiteľov školy. 

Takto sa zlepšili podmienky na účinnejšiu modernizáciu vyučovacieho procesu, využitie multimediálnej 

techniky v odborných predmetoch. Pokračuje využívanie systému elektronickej žiackej knižky. Na 

minimum klesol počet rodičov, ktorí nemajú možnosť spojenia internetom alebo preferovali klasickú 

písomnú informáciu a osobný kontakt s triednym učiteľom. Zlepšili sa teda možnosti priameho mailového 

kontaktu s rodičmi, v čom plánujeme ďalej pokračovať.  Na druhej strane to však spôsobuje problémy v 

komunikácii s rodičmi niektorých žiakov, v ospravedlňovaní absencie žiakov a pri riešení vážnejších 

výchovných problémov.  

Pre nasledujúci školský rok upravujeme koncepčný zámer rozvoja školy z dlhodobého plánu rozvoja 

nasledovne: 

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

informačno - marketingové aktivity školy. 

2) Sústavným pôsobením vyučujúcich zlepšiť prípravu žiakov tretieho a štvrtého ročníka na 

maturitné skúšky s cieľom dosiahnuť kvalitnejšie vedomosti a lepšie výsledky. 

3) Naďalej na vyučovacích hodinách i mimo vyučovacou činnosťou intenzívne výchovne pôsobiť na 

žiakov. Okamžite zasahovať v prípade negatívne pôsobiacich javov a prejavov žiakov. 

4) Pokračovať v realizovaní dvoch školských vzdelávacích programov štvorročného štúdia 

obchodnej akadémie, zároveň ich inovovať. 

5) Pokračovať v uplatňovaní Školského vzdelávacieho programu päťročného bilingválneho štúdia 

pre žiakov ôsmeho, resp. i deviateho ročníka ZŠ. 

6) Priebežne dopĺňať pedagogický zbor mladými učiteľmi s potrebnou aprobáciou. 

7) Úspešne pokračovať v práci na všetkých prijatých projektoch s dôrazom na uplatňovanie 

výsledkov Projektu rozvoja OA IK BA (ESF).  

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

9) Pokračovať v aktivitách smerujúcich k odstráneniu najväčších materiálnych problémov školy.  



§ 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 predmetov a jazykov, 

 zapájanie cvičných firiem do súťaží, dosiahnuté úspechy, 

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

 spolupráca s Katedrou pedagogiky EU v príprave budúcich učiteľov, 

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

 prezentácia školy na podujatiach výchovného charakteru, 

 dobrá vybavenosť školy DT a IKT. 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

 pretrvávajúce slabšie vybavenie školy učebnicami, 

 nízka aktivita žiakov školy v činnosti žiackej rady, 

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

 slabšia aktivita a spolupráca s rodičmi, 

 pretrvávajúce problémy s využitím vonkajšieho areálu. 

PRÍLEŽITOSTI 

 uplatňovanie nových  a inovovaných školských vzdelávacích programov, 

 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, 

 pokračovanie využitia webovej stránky školy a ďalších marketingových aktivít školy. 

RIZIKÁ 

 zhoršujúce sa študijné návyky žiakov, 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov daný finančným normatívom, slabé možnosti 

iných finančných zdrojov, 

 nedostatočná motivácia zamestnancov školy, 

 aktivita školy v spolupráci s rodičovskou verejnosťou, 

 rizikový a zhoršujúci sa stav budovy školy. 



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 I. Karvaša Bratislava, triednymi 

učiteľmi štvrtého a piateho ročníka, výsledkom konzultácií a rokovaní s rodičmi i žiakmi školy, 

absolventmi, a to aj po niekoľkých rokoch od skončenia školy. 

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

úloh a projektov. 

§ 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. Približne 

10 - 15 % je zamestnaných v SR. Dobrovoľne nezamestnaných, podľa dostupných údajov, je krátkodobo 

veľmi málo, väčšinou prospechovo slabších absolventov.  

Časť žiakov, ktorí neplánujú štúdium na vysokej škole si svoju pracovnú pozíciu plánuje a chystá už 

počas štúdia  na strednej škole. Vysoké percento absolventov školy prijímaných na VŠ štúdium je na 

jednej strane najlepších dôkazom ich kvalít, na druhej strane poukazuje na znižujúcu sa náročnosť 

niektorých univerzít pri prijímaní na štúdium.  

§ 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 zlepšil sa stav šatní v telocvičnom 

trakte.  

Odstránil sa zlý stav značnej časti okien v budove školy ich výmenou za nové, zlepšila sa tým možnosť 

vetrania a tepelná pohoda v triedach.  

Tepelnú pohodu vo všetkých priestoroch školy negatívne ovplyvňuje technicky zastarané vykurovanie 

školy - výmenníková stanica. Predpokladáme, že sa rekonštrukciou okien aspoň čiastočne zníži aj 

chorobnosť žiakov a učiteľov v zimných mesiacoch. Na tento účel budeme od zriaďovateľa požadovať 

finančné prostriedky. 



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 časti tried a priestoroch školy boli v tomto školskom roku svietidlá vymenené, napriek tomu v 

hygienicky a technicky zlom stave je osvetlenie väčšej časti tried a priestorov školy, ktoré si tiež vyžaduje 

rekonštrukciu, prípadne výmenu svietidiel.  

Vek budovy, jej uloženie a postupné sadanie základov vzhľadom na pohyblivé podložie spôsobuje 

každoročne havarijné situácie v rozvodoch vody, kanalizačnej sieti a elektrických rozvodoch. To zvyšuje 

náročnosť bezpečného prevádzkovania budovy.  

Únikové východy sú v dostatočnom počte, avšak vzhľadom na kovovú konštrukciu sú tiež miestom 

veľkých tepelných strát. Vstupné a únikové schodištia boli v auguste 2015 zrekonštruované.  

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

Napomôže tomu výmena okien v telocvični, jedálni, čím sa upravím tepelná pohoda v týchto priestoroch. 

Na tento účel budeme od zriaďovateľa požadovať finančné prostriedky. 

 

§ 2. ods. 2 b  

Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Krúžok matematickej zručnosti 35 Mgr. Alena Parajková 

Nemecký jazyk - príprava na MS úroveň B1 17 Mgr. Eva Palkociová 

Podniková ekonomika v NEJ - V. ročník 24 Ing. Ľudmila Velichová, PhD. 

Praktická komunikácia v ANJ 42 JUDr. Gabriela Liptáková 

Príprava na MS zo SJL 6 Mgr. Elena Répássyová 

Rýchle písanie a korešpondencia 22 Ing. Mária Závodná 

Športový krúžok 15 Mgr. Viera Brusnická 

Tvorba školského časopisu 2 Mgr. Veronika Čemešová 

§ 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 slabšia. Informovanosť rodičov a 

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

a možností, 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.  



 

Spolupráca školy a verejnosti :  

Dobré boli kontakty hlavne s predstaviteľmi odbornej verejnosti - najmä spolupracujúcimi bankami. Tie 

majú aj záujem na cielenej príprave absolventov školy pre ich potreby. Umožnili žiakom účasť na 

exkurziách, uskutočnili niekoľko prezentácií pre žiakov i učiteľov školy, veľmi dobre väčšina z nich 

zabezpečuje odbornú prax žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka. 

Trvale dobrá je spolupráca s firmou KROS pri usporadúvaní olympiády Mladý účtovník. 

Škola tiež spolupracuje so Štátnou jazykovou školou pri organizovaní štátnych jazykových skúšok z 

nemeckého jazyka. 

Z ostatných inštitúcií bola dobrá spolupráca s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU, 

základnými školami a viacerými ich zriaďovateľmi.  

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

CPPPaP, ktoré poskytuje škole poradenské psychologické služby. 

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

firiem.  

Dobré boli kontakty so vzdelávacími inštitúciami, hlavne s MCMB. Jednotlivé činnosti a aktivity tejto 

inštitúcie sú závislé na príslušnom metodikovi.  

Záver 

Vypracoval: Ing. Jana Šebestová 

          Ing. Eva Lackovičová 

          Ing. Ľudmila Prekopová  

 

  

V Bratislave  06.10.2015 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2015 

 


