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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 
a) Základné identifikačné údaje o škole 
 
1. Názov školy:    Obchodná akadémia 
 
2. Adresa školy:    Volgogradská 3, 080 74 Prešov 
 
3. Telefónne číslo:    051 / 77 19 748 
     
4. Webové sídlo:    http://www.oa-po.sk, oa-po.edupage.org 
 
5. Elektronická adresa školy:   sekretariat@oa-po.vucpo.sk, riaditel@oa-po.vucpo.sk 
 
6. Vedúci zamestnanci školy:   Ing. Peter Kopčák 

- riaditeľ školy do 31. 01. 2020 
- poverený vedením školy do 31. 06. 2020 

 

     Ing. Martin Keseličko 
      - zástupca riaditeľa školy do 30. 06. 2020 

- poverený vedením školy od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2021 
  

      Ing. Mária Sitárčiková 
      - zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomickú činnosť 
 
7. Rada školy:     ustanovujúce zasadnutie dňa 18. 04. 2016 
      Štatút Rady školy schválený 27. 06. 2016 
      - predseda – Ing. Jitka Vyšňovská 

  pedagog. zamestnanec Obchodnej akadémia (do 31. 05. 2020) 
      - členovia: 
         -> delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 
       Mgr. Juraj Kredátus, PhD., RNDr. Zuzana Bednárová,  

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,  MBA, 
Ing. Stanislav Kahanec 

         -> zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov: 
       Ing. Eva Harsághy (do 14. 05. 2021), 

Bibiána Hrabušická, PhDr. Jana Majirská 
         -> zástupca ostatných zamestnancov: 
       Anna Balíková (do 30. 04. 2020) 
         -> zástupca žiakov: 
       Petra Poláková 
         -> zástupcovia pedagogických zamestnancov: 
       Ing. Katarína Machajová (do 31. 05. 2020) 

Ing. Jitka Vyšňovská (do 31. 05. 2020) 
 
b) Údaje o zriaďovateľovi 
 
1. Názov:    Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva 
2. Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
3. Telefónne číslo:   051 / 70 81 702 
4. Adresa elektronickej pošty: skolstvo@vucpo.sk 



Obchodná akadémia 
Volgogradská 3, 080 74 Prešov 

 
 

 - 2 - 

 
c) Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 
 
Zasadnutia Rady školy sa v školskom roku 2020/2021 konali nasledovne: 
 19. 10. 2020 – zasadnutie Rady školy prebiehalo „per rollam“, 
   schválená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a  

podmienkach školy za školský rok 2019/2020, 

24. 11. 2020 – zasadnutie Rady školy prebiehalo „per rollam“, 
voľby predsedu Rady školy, zvolená bola PhDr. Jana Majirská, 

08. 06. 2021 – schválený návrh počtu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023, 
podaná informácia riaditeľa školy o aktuálnej situácii na škole v súvislosti 
so zriadením Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. 

 
Poradné orgány riaditeľa školy: 
1) Pedagogická rada pri Obchodnej akadémii, Volgogradská 3, Prešov 

Zasadnutia Pedagogickej rady sa v školskom roku 2020/2021 konali nasledovne: 
21. 09. 2020 – schválený Plán práce školy na školský rok 2020/2021, 

schválený Plán profesijného rozvoja na školský rok 2020/2021, 
schválené žiadosti o individuálnu integráciu žiaka, 

 12. 10. 2020 – prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a  
podmienkach školy za školský rok 2019/2020, 
prerokovaný prechod na dištančnú formu vzdelávania od 12. 10. 2020, 

 23. 11. 2020 – prerokované informácie o priebehu dištančnej formy vzdelávania, 

 27. 01. 2021 – schválená klasifikácia žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021, 
 16. 02. 2021 – rokovanie Pedagogickej rady prebiehalo „per rollam“, 
   schválené kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022, 
 29. 03. 2021 – rokovanie Pedagogickej rady prebiehalo „per rollam“, 
   schválená klasifikácia žiakov, ktorí neboli hodnotení za 1. polrok školského roka  
   2020/2021 k 31. 01. 2021, 

 26. 04. 2021 – rokovanie Pedagogickej rady prebiehalo „per rollam“, 
   schválená klasifikácia žiakov tried 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2020/2021, 
   schválené skupiny predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia  

maturitného predmetu, 

 02. 06. 2021 – schválené kritériá pre prijímacie konanie v 2. kole, 
   schválený návrh počtu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023, 
   podané informácie o organizácii spájania škôl, 
 23. 06. 2021 – schválená klasifikácia žiakov za 2. polrok školského roka 2020/2021 
  
2) predmetové komisie: 

V školskom roku 2020/2021 na škole pracovali 2 predmetové komisie – predmetová komisia 
všeobecnovzdelávacích predmetov, vedúca Mgr. Mačugová a predmetová komisia odborných predmetov, 
vedúca Ing. Štofková. Zasadnutia predmetových komisií sa riadili schváleným Plánom práce školy na 
školský rok 2020/2021. 
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d) Údaje o počte žiakov školy 
 
stav k 31. augustu 2020 (školský rok 2019/2020) 

Trieda  Študijný odbor Počet žiakov  Poznámka 
I. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 28  
I. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 28  

I. ročník x 56  
II. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 27  
II. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 29  

II. ročník x 56  
III. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 33  
III. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 34  

III. ročník X 67  
IV. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 33  
IV. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 31  

IV. ročník x 64  
Spolu x 243 x 

 
stav k 15. septembru 2020 (školský rok 2020/2021) 

Trieda  Študijný odbor Počet žiakov  Poznámka 
I. A  6317 M obchodná akadémia 28  
I. B  6317 M obchodná akadémia 28  

I. ročník x 56  
II. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 27  
II. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 25  

II. ročník x 54  
III. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 27  
III. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 29  

III. ročník x 56  
IV. A  6328 M ekonomické a obchodné služby 33  
IV. B  6328 M ekonomické a obchodné služby 34  

IV. ročník x 67  
Spolu x 231 x 
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e) Údaje o počte zamestnancov 
 
Pedagogickí zamestnanci (k 31. 8. 2021) 

Pracovné zaradenie Počet v tom Bez DPŠ 
kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Učitelia (vrátane MD) 23 23   
Majstri odborného výcviku     
Vychovávatelia     
Spolu 23 23   

 

Nepedagogickí zamestnanci (k 31. 8. 2021) 

Pracovné zaradenie Počet v tom Administratívni Prevádzkoví Ostatní 
kvalifikovaní nekvalifikovaní 

v škole 8 8  3 5  
v školskej jedálni       
v Domove mládeže       
Spolu 8 8  3 5  

 
f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

      - pozri Príloha 1 – Osobné plány profesijného rozvoja 
 
g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Umiestnenia žiakov: 
- celoštátne kolo Olympiády Mladý účtovník – 3. miesto 
- športové súťaže sa pre pandémiu COVID-19 nekonali 
 
Hlavným prezentačným médiom školy na verejnosti je webová stránka školy a komunikačný portál 
EduPage, následne využívanie regionálnej tlače pre účely informovanosti verejnosti, prezentácia školy na 
základných školách priamou účasťou zamestnancov školy a pod. 
 
h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
 Názov projektu  Výzva – Program – Projekt   
 Život a práca v Európe II – Výzva 2019  ErasmusPlus realizovaný, 

ukončený v júni 2021 
 
i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 

V škole v školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná školská inšpekcia. 
 
j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 
 

Priestorové podmienky možno kvalifikovať ako primerané, avšak je nevyhnutné dokončiť realizáciu 
zateplenia budovy. Nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje vybavovať školu potrebnými 
učebnými pomôckami. Vybavenosť školy potrebnou literatúrou pre odborné a všeobecnovzdelávacie 
predmety sa zabezpečuje minimálne, niekedy z prostriedkov Rodičovského združenia, prípadne 
z neinvestičného fondu EKONOM. 
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k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola 
    nedostatky: 
 
 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
- úspešnosť absolventov: 

a) pri prijímaní na vysoké školy 
b) pri zamestnávaní sa 

 - 100 % kvalifikovanosť učiteľov 
 - úspešnosť v medzinárodných projektoch 
 

 - nedostatok odborných jazykových laboratórií 
 

Príležitosti Ohrozenia 
 - rozširovanie integrácie žiakov so špeciálnymi 
    výchovno-vzdelávacími potrebami 
 - bezbariérové priestory 
 - práca s talentovanými žiakmi 
   (príprava na súťaže) 

- spolupráca s Dual Point Prešov – realizácia sys- 
  tému duálneho vzdelávania 
 

 - obmedzenie možnosti delenia pri vyučovaní 
    odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov 
 - znižovanie kvality vyučovacieho procesu -  
    výuka v celých triedach 
 - riziko úbytku vysokokvalifikovaných učiteľov 
 - zníženie osobného príplatku 
- zníženie motivácie učiteľov 
- zníženie úväzkov pedagogických zamestnancov,   
  hlavne učiteľov odborných ekonomických  
  predmetov 

 
 
Správa ďalej obsahuje: 
 
a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
V školskom roku 2020/2021 boli evidovaní 3 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Títo mali schválený individuálny vzdelávací program. 
 
b) Počet prijatých žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022  
V študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia bolo prijatých a zapísaných 46 žiakov. 
 
c) Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole  
V študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia bolo prijatých 122 prihlášok. 
 
d) Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku 
V študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia úspešne vykonalo prijímaciu skúšku 118 uchádzačov. 
 
e) Zoznam študijných odborov: 
6317 M obchodná akadémia, 
6328 M ekonomické a obchodné služby, 
6317 N obchodná akadémia. 

V uvedených študijných odboroch škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v hodnotenom 
školskom roku 2020/2021 nasledovne: 
6317 M obchodná akadémia – 1. ročník,  
6328 M ekonomické a obchodné služby – 2., 3. a 4. ročník. 
Odborné vzdelávanie a príprava sa v systéme duálneho vzdelávania realizuje v 1. ročníku (6 žiakov) 
a v 2. ročníku (7 žiakov). 
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f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 
stav k 31. augustu 2020 (po komisionálnych skúškach) 

Prospech Počet žiakov Spolu 
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník 

Prospel s vyznamenaním 35 21 23 22 101 
Prospel veľmi dobre 16 19 15 17 67 
Prospel 4 12 18 28 62 
Neprospel 1 0 0 0 1 
Neklasifikovaný 0 0 0 0 0 
 56 52 56 67 231 

 

Priemerný prospech I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Spolu 
1,29 1,67 1,73 1,79 1,62 

 

Správanie Počet žiakov Spolu 
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník 

Veľmi dobré 56 52 55 57 220 
Uspokojivé 0 0 1 6 7 
Menej uspokojivé 0 0 0 4 4 
Neuspokojivé 0 0 0 0 0 
Spolu 56 52 56 67 231 

 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách od 
12. 10. 2020 do odvolania. 
 

Vyučovanie sa realizovalo dištančnou formou (spôsobom „home office“) prostredníctvom elektronickej 
komunikácie s využitím webového portálu EduPage, e-mailov, Skype a iných komunikačných prostriedkov. 
 
 

Vyučovanie žiakov tried 4. ročníka bolo obnovené na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. 4. 
2021, vyučovanie žiakov všetkých tried bolo obnovené na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 
13. 5. 2021. 
 
g) Výsledky úspešnosti žiakov pri príprave žiakov na výkon povolania 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4. 1. 2021 bolo zrušené vykonanie externej časti 
maturitnej skúšky, na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. 3. 2021 bolo zrušené vykonanie 
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. 3. 2021 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane 
teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne. 
Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer koncoročných 
známok vo všetkých ročníkoch a polročných známok v posledných dvoch ročníkoch z tohto predmetu alebo 
skupiny príbuzných predmetov. Riaditeľ školy zverejnil skupiny predmetov, ktorých známky sa započítavali 
do hodnotenia maturitného predmetu. 
Všetci žiaci, ktorí boli prihlásení na maturitnú skúšku, túto skúšku vykonali úspešne. 
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h) Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium 
 

Spolu 
Počet žiakov Štúdium na VŠ Zamestnaní Úrad práce Nedostupní 

67 43 8 13 3 

% 100,00 % 64,20 % 12,00 % 19,30 % 4,50 % 
 
 
Správa ešte obsahuje: 
 
a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (k 31. 8. 2021) 

1) Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
     normatív:    -    schválený     650 606,00 EUR 

- limitky      476 728,00 EUR 
- upravený     476 728,00 EUR 

     úpravy – rozpočtové opatrenia: - poníženie rozpočtu              - 23 357,00 EUR 
     - poníženie rozpočtu (31. 08. 2021)            - 209 083,00 EUR 

- jubilejné odmeny               1 856,00 EUR 
- odstupné       50 132,00 EUR 
- odchodné           6 574,00 EUR 
- verejné obstarávanie             570,00 EUR 

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečenímškoly od rodičov   - 
3) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia  0,00 EUR    

4) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov   - 
5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
 - grant Prešovskej univerzity - rozpočet 22,00 EUR, limitka 22,00 EUR 
    (pedagogická prax študentov - odmena a odvody) 
 - projektu ErasmusPlus  0,00 EUR 

 
(podrobnejšie Príloha 2 - Rozbor hospodárenia za rok 2020) 

 
b) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
Mimoškolskú záujmovú činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov nevyužil žiaden žiak. 
 
c) Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov 
Rodičovské združenie podporuje školu vo všetkých oblastiach a činnostiach, hlavný aspekt je stránka 
finančná – materiálno-technické vybavenie školy, nákup odbornej literatúry, zaplatenie poplatkov na 
vedomostných a športových súťažiach, drobné vecné ceny na školských súťažiach, podpora projektov a pod. 
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d) Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

Strategickým cieľom školy je dopracovanie odbornej transformácie školy s dôrazom na flexibilného 
absolventa, ktorého profil vyjadruje európsku dimenziu vzdelania. Splnenie cieľa škola dosahuje postupom: 

1. Konkretizovať humanizáciu školy a výchovy cez stratégie a metódy, ktoré akcentujú ľudskú, vzťahovú 
stránku interakcie vo výchovnom procese v súlade s vytýčenými vzdelávacími cieľmi. 

2. Za účelom objektivizácie hodnotenia žiakov vo všetkých predmetoch využívať vypracované nástroje 
hodnotenia a kritériá úspešnosti podľa tematických a modulových plánov. 

3. Efektívnym využívaním výstupov teoretického vyučovania odborných predmetov zvyšovať význam 
praktickej zložky vyučovania formou duálneho vzdelávania a zapájaním externých zamestnávateľov. 

Pozornosť učiteľov a manažmentu školy v závere školského roka bola venovaná pokračovaniu v tvorbe 
Školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia v zmysle Zákona 
o výchove a vzdelávaní a v zmysle metodiky tvorby školských vzdelávacích programov. Jednou 
z najdôležitejších častí školského vzdelávacieho programu je aktualizácia učebných plánov, učebné osnovy 
jednotlivých vyučovacích predmetov a rozpis hodín týchto predmetov. 
V školskom roku 2020/2021 škola pokračovala vo vzdelávaní v systému duálneho vzdelávania, zapojených 
je 10 zamestnávateľov a 13 žiakov 1. a 2. ročníka. 
V školskom roku 2020/2021 škola plnila zodpovedne svoje úlohy. Úsilie učiteľov bolo zamerané na 
vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, projektové 
vyučovanie a pod.), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Vo všetkých 
predmetoch boli stanovené výstupné vedomosti a zručnosti a rovnako boli stanovené nástroje hodnotenia a 
kritériá úspešnosti, ktoré sú súčasťou tematických a modulových plánov pre jednotlivé predmety. Je 
vytvorená a priebežne doplňovaná a aktualizovaná databáza učebných textov, materiálov a praktických úloh 
pre všetky ročníky. 

Škola venovala mimoriadnu pozornosť vzdelávaniu integrovaných žiakov. 
Dňa 22. 04. 2021 bola rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 2021/11348:2-A2200 Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov k 31. augustu 2021 vyradená zo siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 88/2021 zo dňa 21. 06. 2021 bola zriadená Spojená 
škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnou zložkou Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a s 
organizačnou zložkou SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov.  


