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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2009/2010 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení) 

 

Kontaktné údaje školy 
 

Názov školy  Obchodná akadémia 

Telefónne číslo 055/6333253 

Faxové číslo 055/7999484 

Elektronická adresa oake@oake.sk 

Internetová adresa www.oake.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
 

Riaditeľ školy Peter Országh, Ing. 055/6333253 

Zástupcovia riaditeľa 

Jozef Barta, Mgr. 055/6333253 

Eva Polačková, Ing. 055/6333253 

Jana Mazagová, Ing. 055/6333253 

Hlavný majster -- -- 

Rada  školy Jana Andrejčiková, Mgr. 055/6333253 

 Terézia Veberová, Ing. 055/6333253 

 Mária Grüllingová, MUDr.  

 Jozef Konkoly, JUDr.  

 Ľudmila Dancáková, Mgr.  

 Richard Hritz, Ing.  

 Beáta Stehlíková, Ing. PhD.  

 Valéria Vyšňanová  

 Gabriel Černota  

 Dominika Černejová  

 Katarína Krokosová  

Poradný orgán školy  -- -- 
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Certifikát kvality:  
 

Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s. r. o., Trieda SNP 75,  974 01  Banská Bystrica udelil 
Obchodnej akadémii, Watsonova 61,  041 38  Košice, Certifikát, ktorým potvrdzuje že škola zaviedla 
a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 v odbore 
Výchovno – vzdelávacia činnosť. Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém 
manažérstva spĺňa požiadavky uvedenej normy.  
Certifikát číslo:   Q144008 
Dátum platnosti: máj 2011 
Protokol číslo:  CQ – 440/08 
Termín vydania:  23. 05. 2008 

 
 

 
 

I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 

Silné stránky: 
- kvalitní učitelia 
- viac ako 100-ročná tradícia 
- atraktivita školy, dobré meno a povesť 
- študijné výsledky absolventov 
- spokojnosť s absolventmi 
- kvalitný výchovno-vzdelávací proces 
- vhodné umiestnenie 
- úspešná reprezentácia školy jej žiakmi 
- materiálno-technické vybavenie  
- spolupráca so školami v zahraničí 
- rozvíjanie nových metód výučby 
- bezbariérové prostredie 
- realizácia a účasť na medzinárodných projektoch 
- na škole bol zavedený a používa sa systém 
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO  
9001:2009/EN ISO 9001:2008 

Slabé stránky: 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- zameškané hodiny na žiaka 

Príležitosti: 
- rastúci dopyt po vzdelaní 
- trend pomoci iným a viac práce pre spoločnosť 
- využitie personalistických a propagačných 
možností školy 

Ohrozenie: 
- pokles populácie 
- nižšia vedomostná úroveň uchádzačov 
- obmedzený rozpočet 
- vysoká miera opotrebenia budov školy 
- vysoká energetická náročnosť prevádzky 

 
Vízia školy : 
 

Predstava o budúcnosti – ideálnom stave školy. 
Víziou školy je: 

- stať sa školou šíriacou moderné ekonomické vedomosti, technické, technologické zručnosti 
a humanizmus v spoločnej Európe 

- pokračovať v 112-ročnej tradícii výchovy k humanizmu, tolerancii a k ochrane prírody 
- zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov – budúcich ekonómov pre uplatnenie v praxi a v ďalšom 

štúdiu na vysokých školách 
- vytvárať materiálno-technické podmienky zodpovedajúce úrovni súčasnosti s využitím informačných 

technológií ako nosného piliera odborných predmetov 
- klásť mimoriadny dôraz na ovládanie cudzích jazykov a na neustále zdokonaľovanie komunikačných  

schopností žiakov 
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- neustále skvalitňovať svoju činnosť uplatňovaním moderných vyučovacích metód, didaktickej 
techniky a aplikáciou kariérneho rastu všetkých pedagógov 

- rozšíriť svoje služby aj pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o modernú ekonomiku 
- poskytovať svojim žiakom všestranný rozvoj v oblasti kultúry, športu a v záujmovej činnosti 
- neustále koordinovať pedagogickú činnosť s potenciálnymi zamestnávateľmi 
- stať sa najžiadanejšou strednou odbornou školou vo Východoslovenskom regióne v oblasti 

ekonomického vzdelávania s najžiadanejšími absolventmi na trhu práce 
 
Vyhodnotenie:  
 

Ciele vytýčené plánom práce školy na školský rok 2009/2010 boli splnené. Do tematických plánov boli 
zahrnuté Štandardy učiva a Učebné osnovy v súlade s cieľovými požiadavkami a požiadavkami na maturitnú 
skúšku. Tematické plány boli doplnené o problematiku environmentálnej výchovy. 
Do tematických plánov boli zapracované vyučovacie hodiny s PC programami a Internetom. Vyučovacie 
hodiny boli inovované modernými metódami vyučovania. K ich skvalitneniu prispelo využívanie didaktickej 
a audiovizuálnej techniky. Nástenky predmetových komisií pravidelne informovali o súťažiach, testoch, 
novinkách vo svete, o zmenách obsahu novej terminológie v ekonomických predmetoch, o maturitných 
skúškach a pod. K plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov prispieva uplatňovanie medzipredmetových 
vzťahov, priebežné porovnávacie testy z jednotlivých predmetov, dodržiavanie klasifikačného poriadku, 
vzájomné hospitácie a ich rozbor. 
V závere možno konštatovať, že počas školského roku 2009/2010 boli všetky úlohy, kladené na predmetové 
komisie i pedagógov, splnené.  

 
Poslanie školy: 
 

Poslaním školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, 
zároveň formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola 
sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej 
vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú 
v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie 
k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia 
schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. 
 

Vyhodnotenie:  
 

V školskom roku 2009/2010 boli dosiahnuté výborné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania. V externej 
časti maturitnej skúšky žiaci školy dosiahli v anglickom jazyku úspešnosť 54,31%, v nemeckom jazyku 
51,85 %, v slovenskom jazyku a literatúra 66,75 %. Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce 
dosiahla 94 %.  
K úspechu v dosiahnutých výsledkoch prispelo značnou mierou i zapojenie školy do realizovaných projektov 
zameraných na získanie kľúčových kompetencií žiakov a absolventov.  
Rezervy sú v rozšírení ponuky vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť.  
 
Zámery: 
 

Zámerom školy v školskom roku 2009/2010 bolo zaviesť a používať systém manažérstva kvality podľa 
normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008, udržať pozitívny imidž školy, byť odbornou školou, 
o ktorú pretrváva záujem, držať krok s novými modernými metódami vyučovania, používať najmodernejšie 
učebné pomôcky. 
 

Vyhodnotenie:  
 

Všetky zámery sa podarilo zrealizovať a v budúcnosti by sme chceli v tomto trende pokračovať a pripraviť 
taký školský vzdelávací program, ktorý potvrdí viac ako 100-ročnú tradíciu školy. 
 
Ciele v školskom roku 2009/2010: 
 

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. 
Je konkrétny, merateľný, časovo ohraničený. 
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Ciele v školskom roku 2009/2010 
- zvyšovať náročnosť a kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese 
vyhodnotenie: vypracovanie štandardu učiva na základe materiálu ŠIOV MŠ SR a ŠPÚ, zjednotenie kritérií 

hodnotenia žiakov vstupnými, výstupnými a porovnávacími testami 
- prehlbovať povedomie žiakov k slovenskej štátnosti, k ochrane prírody, životného prostredia a zdravia 

rodine 
vyhodnotenie: pestovanie národného povedomia, zvyšovanie záujmu žiakov o slovenskú históriu, 

posilňovanie citového vzťahu detí k rodine, podpora činnosti školskej knižnice, účasť na 
kultúrnych podujatiach, rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, organizovanie športových súťaží  

- zamerať výchovné pôsobenie na odstraňovanie prejavov rasizmu, týrania, sexuálneho zneužívania,          
venovať zvýšenú pozornosť sexuálnej výchove a prevencii drogových závislostí 

vyhodnotenie: venovanie osobitnej pozornosti deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, 
monitorovanie zmien v správaní detí, uskutočňovanie besied zameraných na výchovu detí 
a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti, prevencie pred sexuálnym zneužívaním 

- znižovať chorobnosť žiakov 
vyhodnotenie: dostatok pohybu, vychádzky do prírody, priaznivá sociálno-emocionálna klíma, 

psychohygiena – v tejto oblasti má škola rezervy, absenciu žiakov z dôvodu choroby sa nám 
nedarí znižovať. 

- aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu 
vyhodnotenie: zapojením sa do projektu elektronizácie školských knižníc sa obohatili knižničné fondy aj 

o odbornú a cudzojazyčnú literatúru 
- venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
vyhodnotenie: uskutočnenie stretnutí vyučujúcich žiakov so ŠVVP so špeciálnym pedagógom za účelom 

vhodného pedagogického prístupu. Žiaci so ŠVVP dosiahli na maturitných skúškach veľmi 
dobré výsledky. 

 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné 
zvýšiť  úroveň výchovy a vzdelávania, vrátane návrhov opatrení: 
 

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo vzdelávaní, v športových súťažiach. 
Rezervy sú v umiestnení našich žiakov v súťažiach iného charakteru, napr. SOČ, olympiády, Hviezdoslavov 
Kubín a pod. 
 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 798 

 Z toho dievčat 593 

 Počet tried spolu 25 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 798 

 Z toho dievčat 593 

 Počet tried denného štúdia 25 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
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 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  z 
celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

0/0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 18/9 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 3 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 1 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 
vzdelávania 

15 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 2 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008 
Z. z. – štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 

 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2010/2011 
V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní 
na pedagogickej rade školy dňa 26. 01. 2010, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom zriaďovateľa 
určuje pre školský rok 2010/2011 tieto kritériá prijímacieho konania: 
1.   6 tried prvého ročníka študijného odboru 6317 6  obchodná akadémia prijať 180 žiakov. 
2.   Uchádzači budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky na základe splnenia stanovených kritérií  
3.   Kritériá  na prijatie bez prijímacej skúšky : 

 uchádzač prihlásený na štúdium dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej 
školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej  90 %, 

 uchádzač prihlásený na štúdium dosiahol za prospech  a správanie zo základnej školy najmenej 192 
bodov, 

 uchádzač, ktorý nespĺňa ani jedno z predchádzajúcich dvoch kritérií, bude umiestnený na zozname 
zoradenom podľa bodov dosiahnutých za prospech  a správanie zo základnej školy a bodov 
dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy. Prijatí budú uchádzači 
do maximálneho počtu 180 žiakov zo všetkých kritérií. 

 4.  Bodovanie uchádzačov:  

 Body za dosiahnutý prospech sa prideľujú za známky z profilujúcich predmetov SJL a MAT 
z koncoročného vysvedčenia 6. – 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za známku 
výborný (1) sa prideľuje 12,5 bodu, chválitebný (2)  10 bodov, dobrý (3) 5 bodov, za známky 
dostatočný a nedostatočný sa body neprideľujú. Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech zo 
ZŠ maximálne 100 bodov. 

 Body za správanie sa prideľujú za dosiahnutú klasifikáciu správania z koncoročného vysvedčenia 
6. – 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za správanie veľmi dobré (1) sa prideľuje 
25 bodov, uspokojivé (2) sa prideľuje 0 bodov, za správanie menej uspokojivé (3) a neuspokojivé 
(4)  sa prideľuje  -25 bodov. Uchádzač môže získať za  klasifikáciu správania zo ZŠ maximálne 100 
bodov. 

 Body za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ sa pridelia ako 
polovica súčtu číselnej hodnoty percenta za SJL a MAT. Uchádzač môže získať maximálne 100 
bodov. 

5.  Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač 

umiestnený na 181. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie. 
6.   Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý: 
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a)  má zmenenú pracovnú schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia 

b)  má lepší celkový priemerný prospech za 6. – 9. ročník ZŠ  
c)  je úspešným riešiteľom olympiády (1.-3.miesto), víťazom súťaže súvisiacej so 

študijným odborom, minimálne v okresnom kole. 
7.   Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí za 

predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu 
o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 
žiaci 

Stav 
k 15.9.2010 

kód odbor plán prihlásení  prijatí prihlásení prijatí 

6317 600 obchodná 
akadémia 

180 270 180 0 0 162 170 
(8 x prestup) 

 
Záver: Od školského roku 2011/2012 zavedie škola nový študijný odbor 6317 6 74  obchodná akadémia – 
bilingválne štúdium. 

 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Priemerný prospech za školu: 
 

1,84 1,70 1,82 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

136,95 131,79 135,34 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

1,07 0,47 0,50 

Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

135,87 131,32 134,84 

 

129

130

131

132

133

134

135

136

2007/08 2008/09 2009/10

Priemerný počet

ospravedlnených

vymeškaných hodín na žiaka

za školu:

   

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Priemerný prospech za školu: 
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2007/08 2008/09 2009/10

Priemerný počet

neospravedlnených

vymeškaných hodín na žiaka

za školu:

 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2009/2010 odzrkadľujú pokles populácie, čo má 
za následok prijímanie žiakov i so slabším prospechom.  
Epidémie nových druhov vírusov postihujú hlavne mládež a mnoho mladých ľudí trpí rôznymi druhmi alergií, 
čo má za následok zvyšovanie počtu vymeškaných hodín.                          
 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2009/10 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných 
hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet  
žiakov 

% 
P

o
č
e
t 

h
o
d
ín

 

P
ri
e

m
e

r 
n
a
 

ž
ia

k
a
 

P
o
č
e
t 

h
o
d
ín

 

P
ri
e

m
e

r 
n
a
 

ž
ia

k
a
 

1. 176 45 25,6 75 42,6 56 31,8 0 0 12057 68,51 66 0,38 

2. 199 60 30,2 74 37,2 65 32,7 0 0 13315 66,91 40 0,20 

3. 222 53 23,9 63 28,4 106 47,7 0 0 15219 68,55 92 0,41 

4. 201 47 23,4 64 31,8 90 44,8 0 0 13734 68,33 81 0,40 

Spolu 798 205 25,69 276 34,6 317 39,7 0 0 54325 68,08 279 0,35 

 
 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2008/2009 
 
6.1 Celkové hodnotenie 

Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 6 obchodná 
akadémia 

201 0 0 0 201 0 

        
        
        
        
spolu        
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6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk B1 170 59,12 

Anglický jazyk B2 4 50,83 

Matematika 13 42,56 

Nemecký jazyk B1 27 63,46 
Slovenský jazyk 
a literatúra 

201 61,82 

 
 
 
 
 
 
6.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk B1 169 69,35 

Anglický jazyk B2 4 70,00 

Nemecký jazyk B1 27 85,19 
Slovenský jazyk 
a literatúra  

201 76,87 

 
6.4 Interná časť MS - ústna časť  
Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Anglický jazyk 
B1 

59 40 47 22 0 2,19 

Anglický jazyk 
B2 

3 0 0 0 0 1,00 

Matematika 10 3 0 0 0 1,23 
Nemecký jazyk 
B1 

8 9 8 2 0 2,15 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

82 52 42 25 0 2,05 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

92 70 33 6 0 1,77 

Praktická časť 
odbornej zložky 

75 74 48 6 0 1,94 

 
 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam 
uplatňovaných učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch 
           v školskom roku 2009/2010 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 
denné štúdium 
/SOŠ-kategória 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR 
resp. ŠVP  

tried
y 

žiaci 
tried
y 

žiaci 
tried
y 

žiaci 
 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

6317 6  obchodná 
akadémia 

CD-2006-8450/18840-
1:093 

    7 222 6 201 13 423 

6317 6  obchodná 
akadémia 

„ŠVP“ 6 176 6 199     12 375 
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Celkom 6 176 6 199 7 222 6 201 25 798 

 
 

 
 
 
 
 
VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 
ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2009/2010 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 
v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2010 

nezamestnaní 
k 30.9.2010 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

123 0 0 26 52 201 

počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

––––– ----- ----- ----- ----- ----- 

 
spolu 

počet žiakov 
123 0 0 26 52 201 

 

pokračujú v štúdiu na VŠ pokračujú v štúdiu (iné druhy štúdia) vojenská služba (profesionálna)

zamestnaní k 30.9.2010 nezamestnaní k 30.9.2010 celkom

 

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2009/2010 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2010 

Nezamestnaní 
k 30.9.2010 

celkom 

6317 6 
obchodná 
akadémia 

123 0 26 52 201 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 60-65 Nad 66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 

Počet: 6 12 20 20 3 0 61 45,2 

z toho žien: 5 8 20 19 3 0 55  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 60 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestáciou 43 

s 2. atestáciou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 12,49 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 
31-
40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 4 8 9 1 0 22 48 

z toho 
žien: 0 3 7 8 0 0 18  

 

Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 16 

 
 
Odbornosť odučených hodín 

 
Predmety 

 

 
Počet 
hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 229 229 100 % 0 0 % 
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Spoločenskovedné 

Cudzí jazyk 312 312 100 % 0 0 % 

Prírodovedné  92 92 100 % 0 0 % 

Odborné  756 756 100 % 0 0 % 

Spolu  
 

1389 1389 100 % 0 0 % 

 

 
 
 
 
   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 
certifikátu 

Počet  
učiteľov 

Počet získaných 
kreditov  
na 1 učiteľa 

priebežné EDU ADAPT Sociálna 
implementačná agentúra 
Košice-ESF 

Tréning posilnenia potenciálu 
učiteľa 

22  

priebežné EDU ADAPT Sociálna 
implementačná agentúra 
Košice-ESF 

Metodika pre tvorbu školských 
vzdelávacích programov 

8  

priebežné EDU ADAPT Sociálna 
implementačná agentúra 
Košice-ESF 

Manažérske školenie 12  

odborné Slovenský červený kríž 
Košice 

Kurz prvej pomoci 4  

špecializačné Ústav informácií a prognóz 
školstva Bratislava 

Modernizácia vzdelávania na 
stredných školách s podporou 
IKT 

3  

špecializačné Slovenská asociácia športu 
na školách Košice 

Tvorba webových stránok 1  

 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

 meno žiaka a trieda 
súťaž  
konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská  
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1  Cezpoľný beh dievčatá  Alexandra Konečná, IV. F  14.-15.10.2009   11. miesto    

2  Bedminton Nikola Lichancová, II. E   08.12.2009   9. miesto    

3 
 Plávanie  
50 m voľ. spôsob Bianka Cuperová, III. C   16.04.2010   12. miesto    

4  100 m voľ. spôsob Bianka Cuperová, III. C   16.04.2010   10. miesto    

5  Penaltový festival Peter Körösi, II. A  22.10.2009   2. miesto    

6  Penaltový festival Tomáš Weis, II. A   22.10.2009   5. miesto    

7  ABC futbalistu Miroslav Vasiľ, III. D   22.10.2009   9. miesto    

8 
Florbal dievčatá – finále 
SR  26.04.2010  7. miesto   

9 Florbal dievčatá  23.03.2010 2. miesto   

10 Florbal chlapci  29.03.2010 4. miesto   

11 Aerobic  Štefánia Andruchová, IV. A 04.02.2010 4. miesto účasť  

12 Aerobic Andrea Galajdová, I. C 04.02.2010 11. miesto účasť  
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13 Cezpoľný beh Alexandra Konečná, IV. F 06.10.2009 1. miesto   

14 Cezpoľný beh dievčatá  06.10.2009 4. miesto   

15 Bedminton Nikola Lichancová, II. E 18.11.2009 1. miesto   

16 Bedminton Tomáš Sabó, III. A 18.11.2009 9. miesto   

17 Basketbal - dievčatá  23.02.2010 2. miesto   

18 Plávanie – 50 m voľ. sp. Bianka Cuperová, III. C 22.03.2010 2. miesto   

19 Plávanie-100 m voľ. sp. Bianka Cuperová, III. C 22.03.2010 1. miesto   

20 Plávanie  100 m prsia Dominika Kopkášová, I. A 22.03.2010 3. miesto   

21 Hádzaná - dievčatá  23.04.2010 5. miesto   

22 Hádzaná - chlapci  15.04.2010 7. miesto   

23 Orientačný beh chlapci  13.05.2010 5. miesto   

24 Orientač. beh dievčatá  13.05.2010 3. miesto   

25 Orientačný beh Terézia Kvaková, II. D 13.05.2010 4. miesto   

26 Atletika-beh 400 m Dominika Kopkášová, I. A 25.05.2010 6. miesto   

27 Atletika-beh 400 m prekáž. Mária Hladová, II. E 25.05.2010 3. miesto   

28 Atletika-beh 1500 m Tomáš Čaba, I. E 25.05.2010 6. miesto   

29 Atletika-beh 400 m prekáž. Peter Pajtaš, III. B 25.05.2010 2. miesto   

30 Atletika-beh 400 m Lukáš Minarčík, I. A 25.05.2010 3. miesto   

31 Nohejbal chlapci  18.06.2010 13. miesto   

32 Futbal dievčatá  01.06.2010 7. miesto   

33 
Vedomostná súťaž 
o olympizme   30.05.2010 4. miesto   

 

Iné súťaže  

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1  ZAV Zvolen Milkovičová Martina, III. G  23.-24.11. 2009     15. miesto   

2 
 Nohejbal finále - 
dorast   22.11.2009   9. miesto    

 3 
 Florbal dievč. – Exel 
cup   10.12.2009   5. miesto    

 4 
 Florbal dievč. 
-  Exel cup   18.11.2009 1. miesto      

 5 
 Elektronic. šípky 
chlapci   19.03.2010   2. miesto    

 6 
 Elektronic. šípky 
dievčatá   19.03.2010    2. miesto    

 
Spoločné aktivity predmetových komisií: 

 školský internetový časopis 
 školské rádio „RÁDIO AKADÉMIA“ 
 na škole absolvovali pedagogickú prax pod vedením našich učiteľov študenti z týchto vysokých škôl: 

Ekonomická fakulta TU Košice, FF UPJŠ Prešov; 
 v januári 2010 sa na škole konal „Deň otvorených dverí“, ktorý organizačne zabezpečovali 

pedagogickí pracovníci a vybraní žiaci. 
PK administratívy a korešpondencie – aktivity: 

 23. – 24. 11.  2009 – celoslovenská súťaž ZAV Zvolen – Mgr. Nataša Csabalová 
 10. 12. 2009 - školské kolo súťaže v písaní na PC a úprave textu – Ing. Angela Mihoková, Ing. 

Milena Valentíková, Ing. Alexandra Dorčáková 
 11. 02. 2010 – krajské kolo súťaže v písaní na PC a úprave textu  v Spišskej Novej Vsi – Ing. Viera 

Nováková; 
 21. 06. 2010 – školské kolo v písaní na PC 1. a 2. ročník (ATF a ZAV) pod názvom „Hľadáme 

talenty“ – Ing. Angela Mihoková, Mgr. Nataša Csabalová 
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PK cudzích jazykov – aktivity: 
 predseda poroty okresného kola Olympiády v NEJ – Mgr. Judita Goldbergerová 
 člen poroty krajského kola Olympiády v NEJ Mgr. Judita Goldbergerová 
 účasť na Nemeckých didaktických hrách s II. E, F – Mgr. Judita Goldbergerová, Mgr. Erika 

Bekečová 
 organizácia Olympiád v ANJ, FRJ, NEJ – Ing. Silvia Augustinská, Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. 

Andrea Demská, Mgr. Judita Goldbergerová, Mgr. Renáta Grabanová, PhDr. Darina Kováčová, Mgr. 
Klára Opršalová, Mgr. Lívia Schlifková Friedmanová, PhDr. Monika Scholczová, Mgr. Eva Timková 

 vianočná výstava kníh spojená s prezentáciou slovníkov – PhDr. Monika Scholczová, PhDr. Darina 
Kováčová 

PK ekonomiky – aktivity: 
 prax žiakov 3. a 4. ročníka v rôznych podnikoch a inštitúciách v Košiciach a okolí 
 exkurzia žiakov 1. ročníka – Slovenská pošta 

PK informatiky – aktivity: 
 28. 06. 2010 sa konalo vyhodnotenie súťaže študentov 1. a 2. ročníka „O najkrajšiu prezentáciu“ 

v Power Pointe. Súťaž zorganizovali Ing. Alexandra Dorčáková, Ing. Danka Gerendová a Ing. 
Angelika Marčoková. 

PK matematicko-prírodovedných predmetov – aktivity: 
 organizácia, priebeh a vyhodnotenie celoškolskej súťaže z matematiky (žiaci 1. – 4. ročníka) – 

19. 04. 2010 – Mgr. Alica Lorenoviczová, RNDr. Mária Javnická 
 organizačné zabezpečenie súťaže Matematický klokan  22. 03. 201 – Mgr. Roman Cisár 
 celoškolská medzitriedna ročníková súťaž z matematiky 
 organizovanie zberu papiera vyhláseného firmou KOSIT, a. s. Košice 
 organizovanie exkurzií do Botanickej záhrady v Košiciach 
 priebežné organizovanie zberu použitých bateriek. 

PK spoločenskovedných predmetov – aktivity: 
 PK spoločenskovedných predmetov sa zapojila do týchto súťaží  

február 2010   
- Olympiáda ľudských práv – Mgr. Mariana Sakáčová 

 - Hviezdoslavov Kubín – Mgr. Jaroslav Lipták, Mgr. Jana Farkašová, Mgr. Ľudmila Danková  
- Biblická súťaž  – Ing. Marta Kuchárová (3. miesto v reg. kole) 

 - Vlastná literárna tvorba – Mgr. Jaroslav Ryník – 4 prózy a 1 báseň; 
 - zapojenie do akcie „AIDS zabíja Afriku“ – certifikát od prezidenta Slovenskej katolíckej charity; 
 - účasť na prednáške pod názvom „Chudoba a sociálne vylúčenie“; 
 - beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou o nových knihách a skúsenostiach pri 

písaní (absolventka školy); 
 - účasť žiakov a učiteľov na divadelných predstaveniach v mimovyučovacom čase – Mgr. Ľudmila 

Danková, Mgr. Jana Farkašová, Mgr. Alena Koltášová, Mgr. Iveta Rozsypalová; 
 7. mája 2010 – poznávací zájazd Oswienčim – Krakow (2. svetová vojna) – Mgr. Mariana Sakáčová, 

Mgr. Jaroslav Lipták; 
 študenti našej školy sa v rámci dobročinných akcií zapojili do týchto aktivít: 

- Biela pastelka 
- Úsmev ako dar 
- Deň narcisov 
- Študentská kvapka krvi 
- Valentínska kvapka krvi 
- Deň nezábudiek 
- spolupráca s občianskym združením Návrat – náhradné rodiny 
- pochod pod názvom „AVON proti rakovine prsníka“. 

PK telesnej výchovy – aktivity: 
V školskom roku 2009/2010 absolvovali študenti 25 regionálnych kôl, kde obsadili 8 prvých miest, 5 druhých 
miest, 3 tretie miesta a postúpili na krajské kolá v 15 prípadoch. Dvanásťkrát si vybojovali postup na 
Majstrovstvá Slovenskej republiky, kde trikrát obsadili 2. miesto a dvakrát 5. miesto.  
V každoročnom vyhodnotení školských športových súťaží organizovaných MŠ SR a Slovenskou asociáciou 
športu na školách za školský rok 2009/2010 obsadila naša škola spomedzi 38 stredných škôl košického 
regiónu 2. miesto hneď za športovým gymnáziom. Pod tento úspech sa podpísali učitelia telesnej výchovy. 
Po vyhodnotení dlhodobých súťaží naša škola obsadila 3. miesto. 
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PK účtovníctva – aktivity: 
 21. 10. 2009 – účasť na 7. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach –X-DREAM,  

s. r. o. „Najlepšia slovenská cvičná firma“, T.M.A., s. r. o. – cena SPN;  
 december 2009 – účasť na 12. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave – T.M.A, s. r. o. 

– 6. miesto v celkovom bodovom hodnotení, 3. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“; 
 február 2010 – účasť cvičnej firmy DELIVERY, s. r. o. na 7. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 

vo Svidníku; 
 08. 03. 2010 – 11. veľtrh cvičných firiem – účasť cvičnej firmy DIGNITY FASHION; 
 17. 03. 2010 – účasť na 1. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Stalowej Woli – IN – ENERGY, 

s. r. o. – 2. miesto v kategórii „Najlepší reklamný slogan“, DELIVERY, s. r. o. – 2 miesto v kategórii 
„Najprofesionálnejší tím“; 

 13. 05. 2010 – účasť na 2. Ostravskom veľtrhu cvičných firiem – DELIVERY, s. r. o. získala cenu 
sponzora „Bohumínska stavební“ 

Výchovné poradenstvo – aktivity : 
 25. 09. 2009 – účasť na krajskej konferencii „Povedzme šikane nie“; 
 01. – 02. 10. 2009 – účasť na konferencii  „Psychologické poradenstvo po transformácii v školstve“; 
 október 2009 – testy profesijnej orientácie; 
 05. – 07. 11. 2009 – účasť na školení žiakov v rámci rovesníckeho programu prevencie závislostí 

v Starej Lesnej; 
 15. – 16. 12. 2009 - účasť žiakov a výchovnej poradkyne na veľtrhu informácií o SŠ v CVČ Domino, 

prezentácia školy; 
 december 2009 – január 2010 – zabezpečenie prezentácií vysokých škôl v aule; 
 marec 2010 - vyhodnotenie testov profesijnej orientácie; 
 05. – 08. 05. 2010 – účasť na záverečnom školení pre peer aktivistov v Starej Lesnej; 
 20. – 21. 05. 2010 – účasť na konferencii k problematike kriminality mládeže v spolupráci s Krajským 

riaditeľstvom PZ; 
 01. – 04. 06. 2010 – školská súťaž pre študentov 2. ročníka „Envirofilm“. 

Údaje o voľnočasových aktivitách školy 
Zabezpečujú sa formou krúžkovej činnosti na škole prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V školskom 
roku 2009/2010 pracovali na škole tieto krúžky: 

 Diferenciálny a integrálny počet  
 Divadelné Košice 
 Enviro-preventívny klub 
 Florbal dievčatá 
 Florbal chlapci 
 Ja a moje mesto 
 JUNIORspektrum 
 Klub A 
 Klub dobrovoľníkov 
 Klub priateľov 
 Klub priateľov kultúry 
 Klub spoločenského správania a podujatia 
 Klub štvrtákov 
 Kolektív to sme my 
 Konverzácia v NEJ 
 Konverzácia v NEJ pre začiatočníkov 
 Krásy nášho mesta 
 Krúžok SJL – príprava na MS 
 Kultúra 
 Kultúra a história mesta Košíc 
 Kultúrno-poznávací krúžok 
 Kultúrno-poznávací a výchovný krúžok 
 Kultúrny a spoločenský život v našom meste 
 Literárny kaleidoskop 
 Maticový a diferenciálny počet 
 Mladý účtovník 
 ON – LINE nemecká gramatika 
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 Posilňovňa 
 Poznaj kultúru a krásy Slovenska 
 Poznajte svoje mesto 
 Poznávame kultúru a športy mesta 
 Príprava na MS z NEJ 
 Rádio OA 
 Rast osobnosti a budovanie vzťahov 
 Skúška dospelosti 
 Spoznávanie Košíc 
 Svet mladých 
 Šípky 
 Športové hry 
 Tanečný krúžok 
 Turistický krúžok 
 Vzájomne sa poznajme 
 Zábavná matematika 

 
 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov 
projektu 

Číslo projektu Celkový finančný 
príspevok 

Príspevok školy 
(ak bol) 

Poznámka 

Projekt 
COMENIUS 

8110 0368k-
KE 

25 000,- є 0  

 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2009/2010.  
 
V školskom roku 2009/2010 nebola Štátnou školskou inšpekciou na škole vykonaná žiadna 
inšpekcia.  
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 
- zriadenie novej odbornej učebne pre kvalitnejšiu výučbu predmetu ADK pre I. a II. ročník a jej 

vybavenie počítačmi a softvérom 
- výmena poškodených školských tabúľ a žalúzií v triedach 
- doplnenie odborných učební výpočtovou a audiovizuálnou technikou 
- výmena školského nábytku v triedach I. ročníka – nové stoličky a zrenovované lavice 
- zavedenie dochádzkového systému pre žiakov školy v súvislosti so zavedením ISIC kariet 
- oprava elektroinštalácie v budove školy 
- oprava strechy na školskej budove 
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia v prístavbe školy 

 
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy, a to 
 
Rok 2009 
1.  dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov školy    1 047 514,-- є 
2.  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným  

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby,  
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ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť         0,-- є 
3.  finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy          21 122,-- є 

spôsob ich použitia 
- odmeny vedúcim krúžkov 
- nákup kopírovacieho stroja 
- nákup LCD monitorov 
- nákup softvéru 
- nákup učebných pomôcok  

4.  finančné prostriedky získané od právnických osôb – dary            1 881,-- є 
spôsob použitia: 
- spolufinancovanie v rámci projektov ESF 

5.  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov                                    0,-- є 
 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

- - - - . - 

 
Naša škola sa nezúčastnila na aktivitách organizovaných Centrom odborného 
vzdelávania. 
 
Koncepcia rozvoja športu 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet  
zúčast. 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

DS-basketbal dievčatá 
1. zákl. kolo 

10.11.2009 HA Košice KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal dievčatá 
2. zákl. kolo 

08.12.2009 HA Košice KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal dievčatá 
1. semifinálové kolo 

02.02.2010 GY-Park mládeže 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal dievčatá 
2. semifinálové kolo 

23.03.2010 GY-Park mládeže 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal chlapci 
1. zákl. kolo 

21.10.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal chlapci 
2. zákl. kolo 

24.11.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal chlapci 
1. semifinálové kolo 

26.01.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-basketbal chlapci 
2. semifinálové kolo 

16.03.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal chlapci 
1. zákl. kolo 

08.10.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal chlapci 
2. zákl. kolo 

12.11.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 
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DS-florbal chlapci 
1. semifinálové kolo 

14.01.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal chlapci 
2. semifinálové kolo 

04.02.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal dievčatá 
1. zákl. kolo 

22.10.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal dievčatá 
2. zákl. kolo 

04.12.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal dievčatá 
1. semifinálové kolo 

28.01.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal dievčatá 
2. semifinálové kolo 

25.02.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-florbal dievčatá 
krajská olympiáda 

10.06.2010 SOŠ železničná 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal dievčatá 
1. zákl. kolo 

12.10.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal dievčatá 
2. zákl. kolo 

18.11.2009 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal dievčatá 
1. semifinálové kolo 

18.01.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal dievčatá 
2. semifinálové kolo 

22.02.2010 OA Watsonova 61, 
KE 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal chlapci 
1. zákl. kolo 

26.10.2009 GY-Park mládeže 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal chlapci 
2. zákl. kolo 

07.12.2009 GY-Park mládeže 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal chlapci 
1. semifinálové kolo 

11.02.2010 GY-Exnárova 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-volejbal chlapci 
2. semifinálové kolo 

10.03.2010 GY-Exnárova 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-futsal chlapci 
1. zákl. kolo 

14.10.2009 HA Košice KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-futsal chlapci 
2. zákl. kolo 

12.11.2009 SOŠ hutnícka 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-futsal chlapci 
1. semifinálové kolo 

20.01.2010 SOŠ hutnícka 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

DS-futsal chlapci 
2. semifinálové kolo 

09.03.2010 SOŠ hutnícka 
Košice 

KSK+SŠ+ 
RCM 

10 veľký záujem žiakov 

 
Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet  

zúčast.  
žiakov 

Prínos 
resp. 
nezáujem 
žiakov 

„Hrou proti AIDS“ máj 2010 OA Watsonova 61, KE SŠ 400 pozitív. prínos 

„S tebou o tebe“ máj 2010 OA Watsonova 61, KE SŠ 200 pozitív. prínos 

„Povedzme 
šikane nie“ 

september 2009 Miestny úrad MČ  
Košice - Juh 

KR PZ 60 pozitív. prínos 

Kriminalita 
mládeže 

máj 2010 Miestny úrad MČ  
Košice - Juh 

KR PZ 80 pozitív. prínos 

Biela pastelka 23.09.2009 Košice - mesto Únia nevidiacich 18 majú záujem 
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Deň nezábudky 13.10.2009 Košice - mesto Liga za dušev. 
zdravie 

18 majú záujem 

Úsmev ako dar december 2009 OA Watsonova 61, KE Úsmev ako dar 18 majú záujem 

Deň narcisov 16.04.2010 Košice - mesto Liga proti rakovine 20 majú záujem 

Študentská 
kvapka krvi 

október – 
november 2009 

Košice Slov. červený kríž 10 majú záujem 

Valentínska 
kvapka krvi 

február 2010 Košice Slov. červený kríž 8 majú záujem 

 
Vzdelávacie poukazy a krúžky 
 

Vzdelávacie poukazy 
šk. r. 2009/2010 

vydané prijaté 

801 755 

Štyria žiaci vzdelávacie poukazy nevyužili. 

Krúžky Počet žiakov 

Diferenciálny a integrálny počet 30 

Divadelné Košice 26 

Enviro-preventívny klub 24 

Florbal - dievčatá 11 

Florbal - chlapci 27 

Futbal  17 

Ja a moje mesto 27 

JUNIOR - spektrum 27 

Klub A 29 

Klub dobrovoľníkov 12 

Klub priateľov kultúry 31 

Klub spoločenského správania a podujatia 31 

Kolektív, to sme my 26 

Konverzácia v nemeckom jazyku 23 

Konverzácia v nemeckom jazyku pre začiatočníkov 17 

Krásy nášho mesta 30 

Kultúra 9 

Kultúra a história mesta Košíc 31 

Kultúrno-poznávací krúžok 26 

Kultúrny a spoločenský život v našom meste 31 

Maticový a diferenciálny počet 9 

ON – LINE nemecká gramatika 15 

Posilňovňa 11 

Poznaj kultúru a krásy Slovenska 31 

Poznajte svoje mesto 30 

Poznávame kultúru a športy mesta 32 

Rádio OA 11 

Rast osobnosti a budovanie vzťahov 10 

Spoznávanie Košíc 31 

Šípky 10 

Športové hry 3 

Turistický krúžok 11 

Vzájomne sa poznajme 33 

Zábavná matematika  29 

Kulltúrne  na rok počet žiakov 835 
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poukazy 
vydané 

2009 počet učiteľov 63 

na rok  
2010 

počet žiakov 800 

počet učiteľov 63 

 
Kultúrne poukazy využili žiaci a učitelia na vstupné na kultúrne a poznávacie podujatia. 
 
 
 
 

Žiacka rada 
 
Aktívne rieši všetky problémy vyplývajúce zo Štatútu žiackej rady.  
Kontakt so študentmi zabezpečuje koordinátor žiackej rady. 
 
 
Prílohy: 
Bulletin Obchodnej akadémie č. 19 


