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“Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako  skôr 

po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie 

vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po 

umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať 

na  napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným 

spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po  návyk všímať si aj 

nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné 

v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, 

po  odvahu a po mentálnu triezvosť. 

A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte 

po  sebapoznanie.” 

 

William Cory 
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Úvodné slovo riaditeľky 

 

„Obchodná akadémia je stredná odborná 

škola, ktorá má štvorročné denné štúdium 

ukončené maturitnou skúškou. Vychováva 

a vzdeláva stredoškolsky kvalifikovaných ľudí, 

schopných vykonávať ekonomické činnosti 

v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, 

marketingu a manažmentu, personalistiky, 

vedenia administratívy, účtovníctva 

a finančného hospodárenia.“  

 
Vyššie uvedený predmet činnosti je vyňatý z Dodatku 

k zriaďovacej listine OA Nevädzová 3 v Bratislave. 

 

História školy 

Dňa 1. 9. 1991 bola Školskou správou Bratislava VI zriadená 

Obchodná akadémia so sídlom v Bratislave, Schiffelova ul. č. 1. V roku 1992 

bola táto ulica premenovaná na Sklenárovu 1.  

Prvým riaditeľom tejto školy bol pán František Peniaško, ktorého 

v roku 1994 vystriedala na celých 25 rokov, až do roku 2019, pani riaditeľka 

Ing. Erika Marošová, PhD. 

Obchodná akadémia sa z priestorov Sklenárovej ulice premiestnila 

do krásneho areálu, plného zelene, ktorý sa nachádza v mestskej časti 

Ružinov – Trávniky, na Nevädzovú ulicu č. 3. Školský rok 1996/97 už 

absolvovala v týchto priestoroch a sídli tu do dnešných dní. V roku 2002 

prešla škola pod zriaďovateľskú pôsobnosť Bratislavského samosprávneho 

kraja. 

Za dlhých tridsať rokov svojho pôsobenia sa vypracovala na školu 

modernú, rýchlo sa rozvíjajúcu, ktorá využíva všetky príležitosti na vlastný 

rozvoj. Dnes patrí medzi stálice obchodných akadémií, hrdí sa najvyšším 
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počtom absolventov stredných odborných škôl v Bratislavskom kraji, ktorí 

pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokých školách, zapája sa do množstva 

projektov, súťaží národného, ale aj medzinárodného charakteru a jej žiaci 

získavajú ocenenia aj v celosvetovom meradle. Takisto organizuje vlastné 

súťaže a aktivity pre žiakov z celého Slovenska, ako aj zo zahraničia. 

V školskom roku 2019/2020 som po pani riaditeľke Marošovej 

prevzala „riadiace žezlo“ ja. Na škole však pôsobím už od roku 1997. Prvých 

11 rokov v pozícii učiteľky informatiky a výpočtovej techniky, ďalších 

11 rokov v pozícii zástupkyne riaditeľky školy a teraz už tretí rok v najvyššej 

riadiacej funkcii. Moje pôsobenie na škole je naozaj dlhé a sama vidím, kam 

sme sa za tie roky ako škola posunuli. Spomínam si na informatizáciu 

na prelome tisícročia, vzdelávali sme v tejto oblasti nielen našich učiteľov, ale 

boli sme školiacim centrom aj pre učiteľov iných škôl, dokonca pre širokú 

verejnosť, napr. cez projekt 40 Up, ktorý pomáhal obyvateľom Ružinova 

v strednom a vyššom veku efektívne využívať výpočtovú techniku v praxi, 

pôsobili sme aj ako Microsoft IT akadémia s certifikovaním nielen našich 

žiakov, ale aj učiteľov Bratislavského kraja. Krásnou a dlhoročnou aktivitou 

na škole bol tzv. Hospodársky týždeň, v rámci ktorého si žiaci tretieho ročníka 

internátnou formou vyskúšali prácu vo fiktívnych firmách, pričom museli 

zvládnuť jeden hospodársky rok za 4 dni. Naši žiaci sa vždy aktívne zapájali aj 

do charitatívnej činnosti, či už to boli návštevy domova dôchodcov, 

dobročinné zbierky alebo darovanie krvi.  

Dlhoročne sú pýchou našej školy fiktívne firmy - či už ide o firmy 

aplikovanej ekonómie alebo cvičné firmy. Každoročne „zbierajú“ popredné 

umiestnenia a ocenenia v súťažiach v rámci, ale aj mimo Slovenskej 

republiky. Škola sa tiež špeciálne zameriava na podnikateľské zručnosti, 

v rámci ktorých má predmet určený pre všetkých žiakov s rovnakým názvom 

a s jedinečnou aktivitou - Školský veľtrh cvičných firiem. Roky dbáme na úzke 

prepojenie teórie s praxou a to nielen prostredníctvom odbornej praxe 

žiakov, ale aj množstvom rôznych workshopov, prednášok a v súčasnej dobe 

už aj rôznych webinárov s predstaviteľmi popredných štátnych inštitúcií 

a nadnárodných korporácií. Veľký význam má pre nás aj spolupráca s rodičmi.  
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Dlhé roky spolupracujeme so školami podobného charakteru v zahraničí, 

vďaka projektom Erasmus+, ktoré, okrem iného, umožnili našim žiakom 

absolvovať odbornú prax v zahraničí a učiteľom zas cez Job shadowing 

prinášať do vzdelávania nové vyučovacie prvky a metódy. 

Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave  za roky svojho 

pôsobenia „odovzdala“ do života 2 582 absolventov. Väčšina z nich 

vyštudovala vysokú školu, mnohí si založili svoje vlastné firmy, pôsobia na 

rôznych pozíciách v nadnárodných korporáciách alebo aj v menších 

podnikoch, zastávajú významné pozície a nás teší, ak v priebehu rokov 

vyštudujú našu školu nielen súrodenci, ale veľakrát už aj deti našich 

absolventov. 

V závere si dovolím citovať v krátkosti členku Rady školy, mamičku 

nášho žiaka Gabriela Škorpila, ktorý bol v tomto roku ocenený Ministerstvom 

školstva Cenou sv. Gorazda za humánny čin: 

„... Ono nemôže byť náhoda, že polovica účastníkov Rady školy je tvorená jej 

absolventmi. Nemyslím, že sa takýto jav deje ešte na nejakej inej škole. A to 

hovorí samo za seba :) ...“ 

Ďakujem všetkým kolegom, súčasným aj bývalým, za ich 

neoceniteľný prínos, za ich odbornosť, za ich snahu sa neustále zlepšovať 

a robiť túto školu takou, aby do nej s radosťou chodili nielen žiaci, ale takisto 

všetci  jej zamestnanci. 

 

 

Ing. Jana Orthová 
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Na našej škole pôsobili 

 

 

Riaditelia školy 

 

František Peniaško  1991 - 1994 

Ing. Erika Marošová, PhD. 1994 - 2019 

Ing. Jana Orthová  2019 - súčasnosť 

 

 

 

 

Zástupkyne riaditeľov školy 

 

Ing. Erika Marošová, PhD. 1993 - 1994 

Mgr. Anna Jančiarová  1994 - 2008 

Ing. Jana Orthová  2008 - 2019 

Mgr. Herta Sládečková  2008 - 2011 

Ing. Marianna Kolláriková 2011 - 2015 

Mgr. Herta Sládečková  2015 - 2016 

Ing. Adriana Jurášková  2016 - súčasnosť  

Mgr. Darina Chobotová  2019 - súčasnosť 
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Pedagogickí zamestnanci za 30 rokov 

Ing. Ajpeková Vlasta, Mgr. Balážová Mária, Ing. Balcsiová Ildikó, 

Mgr. Barnová Katarína, Mgr. Bartošková Jana, Ing. Bederková Katarína, 

Belická Mária, Ing. Berešová Ľubica, Brezovská Judita, RNDr. Brezulová 

Dagmar, Ing. Viktória Brósová, Mgr. Búbelová Mária, Bukovjanová Mária, 

Ing.  Bukovová Sylvia PhDr., Mgr. Cíchová Eva, Mgr. Dovhunová Zuzana, 

PaedDr. Drgoňa Július, Ing. Drozdová Gabriela, Mgr.  Dubnická Tatiana, 

Ing. Duranková Anežka, Mgr. Dvorštiaková Lenka, Ing. Ďurišová Helena, 

Mgr. Ďurošková Katarína, Fabianová Ivana, Mgr. Franková Jarmila, 

Ing. Garaiová Terézia, Ing. Gdovinová Alžbeta, PhDr. Gomba Cyril, 

Gregorová, Mgr. Guľvasová Simona, Mgr.  Guthová Anna, Ing. Habánová 

Želmíra, Mgr.  Halamová Soňa, Ing. Halušková Erika, Mgr. Holéczyová 

Soňa, Mgr. Holíková Martina, Mgr. Horňáková Beáta, Mgr. Horváthová 

Ladislava, Mgr. Hrabčáková Dominika, Ing.  Hrušková Lenka, Ing. Hüblerová 

Daniela, RNDr. Chabrečková Margita,  Ing. Chalmovská Veronika, 

Mgr. Chobotová Darina,  Ing.  Imríšková Elena, Ing. Ivanová 

Pavlína,Mgr. Jančariková Diana, Mgr. Jančiarová Anna, Mgr. Juráková Beáta, 

Ing. Jurášková Adriana, Ing. Alžbeta Kanáliková, Mgr. Kerpčárová Dagmar, 

Ing. Kissová Alžbeta, Mgr. Klučiarová Zuzana, Ing. Kolláriková Marianna, 

Mgr. Konrádová Oľga, Ing.  Korytárová Eva, Mgr. Koščová Zuzana, 

Mgr. Kovalčík Matúš, PaedDr. Krajčovičová Alena, Mgr. Králiková Renáta, 

Mgr.  Kramáriková Klára, Mgr. Kramáriková Silvia, Mgr. Krúpová Stanislava, 

PaedDr. Kurinec Anton, Mgr. Laczková Agáta, Mgr.  Laliková Vladimíra, 

Ledényová Tatiana, Ing. Levčíková Dana, Bc. Magicová Zuzana, 

Ing. Majcherová Mária,Ing. Marinov Darin, Ing. Marošová Erika, PhD., 

Ing. Matušková Daniela, Mgr. Matúšková Lucia, Mgr. Michalíková Jana, 

Ing. Mikulášová Viera, Milecová Katarína, Mgr. Miškeriková Martina, 

Ing. Močáryová Beáta, PaedDr. Muránska Ingrid, Mgr. Mužíková Vladimíra, 

Ing. Náglová Tatiana, PhDr. Neumannová Judita, Mgr. Nováková Katarína, 

Mgr. Nováková Lenka, Ing. Oczvirková Ružena, RNDr. Omariová Eva, 

Ing. Orthová Jana, Ing. Pavlovič Martin, Mgr. Pavlovičová Daniela, 
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Mgr. Pavlovičová Lea, Mgr. Pažická Jana, Peniaško František, 

Ing. Mgr. Petrášová Daniela, Polakovičová Karina, Mgr. Porubská Mária, 

Ing. Pospechová Soňa,  Ing. Priecelová Simona, Mgr. Oľga Radičová Oľga, 

Mgr. Rajecová Marianna, Mgr. Repáčová Hana, RNDr. Romaníková Jana, 

Mgr. Ruckschlossová Arnoštka, Mgr.  Rusňáková Jana, Mgr. Rybáková Lýdia, 

Mgr. Silvanová Ľubica, Ing. Sivoková Ingrid,Ing. Skubeňová Oľga, 

Mgr. Sládečková Herta, Ing. Soboličová Nataša, Mgr. Soroková Katarína, 

Sporinská Soňa, Ing. Stančíková Eva, Mgr.  Szárasová Darina, Ing. Ščevíková 

Zuzana, Ing. Šebestová Jana, Mgr. Šimko Stanislav, Mgr. Škoda Jozef, 

Ing. Školárová Erika, Mgr.  Škúciová Sylvia, Ing. Švihrová Marta, 

Mgr. Tancárová Viera, Mgr. Tkačíková Anna, PhD., PhDr. Tkáčová Žofia, 

Mgr. Tomascheková Katarína, Mgr. Uhnáková Anna, Mgr. Ujbányai Roman, 

Mgr. Uličná Danka, Mgr. Urban Peter, Mgr. Valíčková Pavlína, Mgr. Vavríková 

Eva, RNDr. Velich Rudolf, PaedDr. Vlnka Jaroslav, PhD., Mgr. Voltner Milivoj, 

Mgr. Wetzlerová Žaneta, Mgr. Zagorov Ľubomír, Mgr. Záhorová Ľubomíra, 

PaedDr. Zacharová Mária, Ing. Zmajkovičová Renáta, Mgr. Žilinská Miroslava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogický kolektív OA Sklenárova 1 - školský rok 1993/1994 
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Nepedagogickí zamestnanci za 30 rokov 

Adamovičová Mária, Augustínová Silvia, Ing. Barteltová Katarína, Berecz 

Viliam, Birková Dominika, Bobáková Mária, Bodišová Katarína, Ing. Brondoš 

Branislav, Czinegová Jarmila, Daniel Pavel, Dlugošová Jarmila, Dobšovičová 

Alena, Dubovský Jozef, Feixová Renáta, Foltín Ján, Gorcsakovszká Miroslava, 

Gregorichová Mária, Greguš Jozef, Greguš Tomáš, Gregušová Darina, 

Horváth Vojtech, Horváthová Irena,  Horváthová Mária, Janerlová Viera, 

Jáchymová Veselská Ivana, Mgr.  Jurkovičová Ivana, Ing. Kaplán Marek, 

Kmecová Eva, Kocsisová Jozefína, Ing. Konštiaková Ľudmila, Kopaničáková 

Dagmar, Krištofčáková Slavomíra, Liščinská Janka, Majerčík Peter, 

Maluniaková Silvia, Marková Mária, Martinková Eva, Matiašovská Nora, 

Mišíková Mária, Mitterpachová Zuzana, Molnár Ján, Molnár Jozef, Nižnanská 

Elena, Ondrovičová Ladislava, Ozajová Margita, PaedDr. Remešík Ján, 

Sekerková Darina, Skácelová Katarína, Szalaiová, Štócová Mária, Ing. Vadasz 

Karol, Víťazková Margita, Zahatlanová Anna, Zelinková Irma, Zlejšia Adriána, 

Zubárik Jaroslav 

 

Školská jedáleň - školský rok 2008/2009 
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Na našej škole v súčasnosti pôsobia 

Pedagogickí zamestnanci 2021/2022 

 

Horný rad zľava: 

Mgr. Ľubomír Zagorov, Ing. Terézia Garaiová, Bc. Zuzana Magicová, 

Ing. Zuzana Ščevíková, Mgr. Sylvia Škúciová, Mgr. Lýdia Rybáková, 

Mgr. Katarína Nováková, Mgr. Beáta Horňáková, Mgr. Matúš Kovalčík 

Stredný rad zľava: 

Mgr. Katarína Barnová, Mgr. Eva Vavríková, RNDr. Jana Romaníková, Ing. Eva 

Stančíková, Mgr.Darina Szárasová, Ing. Tatiana Náglová, Ing. Renáta 

Zmajkovičová, Ing. Dana Levčíková, Ing. Nataša Soboličová, Mgr. Daniela 

Pavlovičová, Ing. Martin Pavlovič 

Dolný rad zľava: 

Mgr. Katarína Tomascheková, Mgr. Zuzana Dovhunová, Mgr. Darina 

Chobotová, Ing. Jana Orthová, Ing. Adriana Jurášková, Mgr. Martina 

Miškeriková, Mgr.  Katarína Ďurošková, Mgr. Renáta Králiková 
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Nepedagogickí zamestnanci 2021/2022 

Ján Molnár, Mária Gregorichová, Peter Majerčík, Dominika Birková,  

Ing. Marek Kaplán, Slavomíra Krištofčáková, Jozef Molnár 

Eva Horváthová, Mária Marková, Ján Foltín, Irena Horváthová,  

Elena Nižnanská 
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Obchodná akadémia v súčasnosti 

Stredná odborná  škola, ktorá vznikla pred 

tridsiatimi rokmi. A  kam sme sa posunuli? Škola 

spĺňa základné predpoklady na kvalitnú prípravu 

budúcich ekonómov, manažérov, marketingových 

pracovníkov, účtovníkov, daňových poradcov či riadiacich pracovníkov. 

Obsahom štúdia sú všeobecno-vzdelávacie predmety, odborné predmety 

a povinné voliteľné predmety. Okrem anglického jazyka sa študuje aj ďalší 

svetový jazyk a to nemecký, ruský a francúzsky jazyk. Vďaka aktivitám 

realizovaným na našej škole môžu žiaci získať Cambridgeský jazykový 

certifikát, Certifikát ECDL, účtovnícky certifikát Kros, Medzinárodnú cenu 

vojvodu z Edinburghu DofE a štátnu skúšku z administratívy 

a korešpondencie. 

V prípade núdze alebo potreby sa študenti môžu kedykoľvek obrátiť 

na nášho výchovného poradcu či školského psychológa. Škola disponuje 

vlastnou internetovou stránkou s množstvom vždy aktuálnych informácií 

a fotografií zo všetkých akcií konaných na našej škole, využívame však aj 

sociálne siete.  

Pre školu sú veľmi dôležité aj názory a nápady žiakov. Tejto aktivite 

sa venuje školský parlament. Ponúkame množstvo zaujímavých krúžkov, 

vrátane doučovaní či využívania školského fitnes areálu. Na škole prebieha aj 

úzka spolupráca s rodičmi, pretože u nás všetkým záleží na dobrých vzťahoch 

a vzájomnom porozumení, ktoré sú predpokladom kvalitného vzdelávania 

a pocitu pohody. Dôležitou súčasťou nášho každodenného fungovania sú aj 

mnohé projekty a  aktivity v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.  

Medzi hlavné princípy školy patrí zapájanie sa do projektov, ktoré 

prihliadajú na potreby a záujmy žiakov, vytvárajú most medzi školou a 

reálnym životom a pôsobia na vnútornú motiváciu žiakov. Veľký dôraz 

kladieme na rozvoj kritického myslenia. Vedieme žiakov k  tomu, aby dokázali 

aplikovať získané vedomosti a zručnosti z výuky odborných predmetov v 

oblasti finančnej gramotnosti. Hlavné zameranie školy na oblasť 



Obchodná akadémia v súčasnosti 

18 

podnikateľských zručností sa prelína s  mnohými odbornými predmetmi, ale 

vnímame ho ako originálny vzdelávací program vytvorený špeciálne 

pre našich žiakov. Novinkou je aj vyučovací predmet komunikačné zručnosti. 

Takisto pripravujeme súťaže, olympiády a kvízy zo všetkých vyučovacích 

predmetov a aj lyžiarsky výchovno-výcvikový zájazd. Žiaci absolvujú 4 týždne 

odbornej praxe, v niektorých prípadoch aj v zahraničí.  Počas štúdia 

organizujeme pre žiakov aj vzdelávacie zájazdy do zahraničia a rôzne 

exkurzie, športové súťaže, prednášky, workshopy a webináre v  spolupráci 

s mnohými organizáciami. Žiaci rozvíjajú svoju tvorivosť a nadanie formou 

účasti v rôznych projektoch a súťažiach, ako napríklad Erasmus+, SOČ, cvičná 

firma, aplikovaná ekonómia, ktoré sú medzi žiakmi veľmi obľúbené. 

Dosahujú v nich mimoriadne úspechy vďaka ich vedomostiam, talentu, 

tvorivosti, ale určite aj vďaka správnemu usmerňovaniu a neúnavnému 

mentorovaniu od našich skúsených učiteľov. Cieľom všetkých týchto aktivít 

je zvyšovať uplatniteľnosť a konkurencieschopnosť našich žiakov na trhu 

práce. 

Okrem mnohých iných aktivít sme naozaj hrdí na náš každoročný  

Školský  veľtrh  cvičných  firiem,  organizáciu  podujatia Bratislavské 

kontraktačné dni cvičných firiem a celoslovenského sústredenia Rýchle prsty. 

Máme 12 kmeňových tried vybavených výpočtovou technikou, ktoré 

spĺňajú požiadavky na e-learningové vyučovanie, 5 odborných učební infor-

matiky, špeciálne odborné učebne na odbornú prax, pre cvičné firmy,  

aplikovanú ekonómiu a podnikateľské zručnosti. Všetky učebne sú vybavené 
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potrebnou technikou na vyučovanie tzv. hybridným spôsobom, teda súbežne 

prezenčne aj dištančne. Zapojení sme do digitálnej transformácie školy 

v rámci národného projektu edIT. Samozrejmosťou je telocvičňa, jedáleň a 

príjemný exteriér umožňujúci oddych. 

Tak toto je Nevädzka po 30 rokoch. Ale my sa nezastavujeme 

a  ideme ďalej… 

Vaša Nevädzka 
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Business Academy nowadays 

A secondary vocational school founded 30 

years ago… And how has it changed over the years? 

The school provides high-quality education 

for future economists, managers, marketers, accountants, tax advisors or 

company executives. The curriculum includes core, vocational and elective 

subjects. English is the main second language taught, but students can also 

choose either German, Russian or French. Due to various activities offered 

by the school, the students can obtain the Cambridge Certificate, ECDL 

Certificate, Accounting Certificate /Kros/, The Duke of Edinburgh's 

International Award and the state Typing Certificate. 

If needed, the students are welcome to approach our educational 

consultant or school psychologist.  

The school has its own website providing and delivering all up-to-

date information and photos from all organised events along with social 

media accounts /Facebook, Instagram/.   

As the students´ opinions, views and ideas are vitally important for 

our school, the Student Parliament and its representatives act as the voice of 

all of them. Our school also offers a number of interesting after-school 

activities devoted to various fields of interest, e.g. foreign languages, 

accounting, IT, project-based activities, fitness and sports, typing practice, a 

practice enterprise, students´ research and self-study projects. 

The school closely cooperates with the parents as we believe that 

good relationships and mutual understanding are essential for creating a 

trusting and respectful environment for quality education and wellbeing.  

Many projects and activities in the field of ecology and 

environmental protection are also an important part of our school. 

The school puts emphasis on participating in projects which support 

the students´ needs and interests, bridge the gap between the school and 

the real world and encourage motivation in students. We focus on the 

development of critical thinking which leads our students to be able to apply 
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the acquired knowledge and skills in the field of financial literacy. The main 

purpose of the school, entrepreneurial skills, overlaps with many vocational 

subjects, but we perceive it as an original educational program created 

especially for our students. One of the new subjects at our school is 

Communication Skills. We also organize different kinds of competitions and 

quizzes in all subjects, as well as ski trips. Our students complete 4 weeks of 

vocational training, in some cases even abroad. We also organize educational 

trips to foreign countries for students and various excursions, sports 

competitions, lectures, workshops and webinars in cooperation with many 

organizations. Students develop their creativity and talent by participating in 

various projects and competitions, such as Erasmus+, SOČ /self-study 

projects/, a practice enterprise, applied economics, which are very popular 

among students. Our students prove to be extremely successful thanks to 

their knowledge, talent and creativity, as well as the right guidance and 

devoted mentoring from our experienced teachers. The aim of all these 

activities is to make our students stand out from the crowd in the labour 

market.   

In addition to many other activities, we are really proud of our annual 

School Fair of Practice Enterprises, the organization of the Bratislava 

Contracting Days of Practice Enterprises event and the all-Slovak typing 

competition called Quick Fingers Camp. 

We have 12 core classrooms that meet the requirements for online 

teaching, 5 IT classrooms, special classrooms for vocational practice, for 

training companies, applied economics and business skills. All classrooms are 

equipped with the necessary technology for simultaneous classroom and 

online teaching. We are involved in the digital transformation of the school 

within the national edIT project. Of course, there is a gym, canteen and a 

pleasant exterior allowing for relaxation. 

So this is Nevädzka after 30 years. But we are not stopping, we move 

on… 

      Your Nevädzka
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Die Handelsakademie heute 

 
Eine Fachmittelschule, die vor dreißig 

Jahren gegründet wurde… Und wo sind wir heute? 

Die Schule erfüllt die Grundvoraussetzungen für eine qualitativ hochwertige 

Vorbereitung zukünftiger Ökonomen, Manager, Marketingfachleute, 

Buchhalter, Steuerberater oder Führungskräfte. Das Studium umfasst 

allgemeinbildende Fächer, berufsbildende Fächer und Wahlpflichtfächer. 

Neben Englisch werden auch andere Weltsprachen unterrichtet, nämlich 

Deutsch, Russisch und Französisch. Dank der an unserer Schule 

durchgeführten Aktivitäten können die Schüler ein Cambridge-Zertifikat, ein 

ECDL-Zertifikat, ein Kros-Zertifikat in Buchhaltung, einen Duke of Edinburgh´s 

International Award (DofE) und eine Staatsprüfung im Fach Administration 

und Korrespondenz erwerben. 

Im Not- oder Bedarfsfall können sich die Schülerjederzeit an unseren 

Erziehungsberater oder Schulpsychologen wenden. Die Schule verfügt über 

eine eigene Webseite mit vielen immer aktuellen Informationen und Fotos 

von allen Veranstaltungen, die an unserer Schule stattfinden. Wirnutzen 

auch soziale Medien. 

Auch die Meinungen und Ideen der Schüler sind für die Schule sehr 

wichtig. Wir bieten eine Reihe interessanter Freizeitaktivitäten, darunter 

Nachhilfe oder die Nutzung des Schulfitnessbereichs. Die  

Schule arbeitet eng mit den Eltern zusammen, weil uns allen gute 

Beziehungen und gegenseitiges Verständnis, die Voraussetzungen für eine 

qualitativ hochwertige Bildung und ein Gefühl des Wohlbefindens sind, am 

Herzen liegen. Ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit sind auch 

viele Projekte und Aktivitäten im Bereich Ökologie und Umweltschutz.  

Zu den Hauptprinzipien der Schule gehört die Teilnahme der Schüler 

an Projekten, die ihre Bedürfnisse und Interessen berücksichtigen, die eine 

Brücke zwischen der Schule und wirklichem Leben bilden und ihre innere 

Motivation beeinflussen. Wir legen einen großen Wert auf die Entwicklung 
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des kritischen Denkens. Wir führen die jungen Menschen dazu, die 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus den berufsbildenden Fächern 

im Bereich der finanziellen Bildung anwenden zu können. Die Ausrichtung 

der Schule auf die Kompetenzen, in Unternehmen betriebswirtschaftliche 

Entscheidungen zu treffen, zeigt sich in den vielen berufsbildenden Fächern, 

die unterrichtet werden. Wir sehen sie aber als ein spezielles 

Bildungsprogramm, das speziell für unsere Schüler geschaffen wurde, um sie 

auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Eine Neuerung ist 

dasUnterrichtsfach Kommunikationsfähigkeiten. Wir bereiten auch 

Wettbewerbe, Olympiaden, Quiz aus allen Fächern und Skikurse vor. Die 

Schüler absolvieren ein vierwöchiges Betriebspraktikum, in einigen Fällen 

auch im Ausland. Während des Studiums organisieren wir für sie in 

Zusammenarbeit mit vielen Organisationen auch Studienreisen ins Ausland, 

verschiedene Exkursionen, Sportwettkämpfe, Vorträge, Workshops und 

Webinare. Die Schüler entwickeln ihre Kreativität und ihr Talent, indem sie 

an verschiedenen Projekten und Wettbewerben teilnehmen, die bei ihnen 

sehr beliebt sind, wie z.B. Erasmus+, Präsentation der Projektarbeiten, 

Modellunternehmen und angewandte Ökonomie. Dank ihres Wissens, 

Talents, ihrer Kreativität, aber auch dank der richtigen Leitung und 

unermüdlichen Betreuung unserer erfahrenen Lehrer erzielen sie in diesen 

Projekten und Wettbewerben außergewöhnliche Erfolge. Das Ziel all dieser 

Aktivitäten ist es, die Handlungskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Schüler auf dem Arbeitsmarkt zu steigern.  

Neben vielen anderen Aktivitäten sind wir sehr stolz auf die jährliche 

Ausstellung von Modellunternehmen, auf die Organisation der 

Veranstaltung des Wettbewerbs für Modellunternehmen in Bratislava und 

den slowakischen Wettbewerb ‘Schnelle Finger’.  

In unserer Schule gibt es zwölf Klassen, die den Anforderungen an 

einen Online-Unterricht entsprechen, fünf Klassenzimmer für Informatik, 

spezialisierte Klassenzimmer für Praktika, Modellunternehmen, angewandte 

Ökonomie und Unternehmensfähigkeiten. Alle Klassenzimmer sind mit 

der  erforderlichen Technik für den sog. Hybridunterricht, d.h. Präsenz- und 
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Distanzunterricht gleichzeitig, ausgestattet. Wir beteiligen uns an der 

digitalen Transformation der Schule im Rahmen des nationalen Projekts edIT. 

In unserer Schule gibt es natürlich auch eine Turnhalle, eine Mensa und einen 

angenehmen Außenbereich zum Entspannen. 

Also das ist Nevädzka nach 30 Jahren. Wir bleiben aber nicht stehen 

und gehenweiter… 

 

Ihre Nevädzka 
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Коммерческое училище в 
настоящее время 

Среднее профессиональное училище, 

основанное тридцать лет назад… И чего мы 

достигли за зто время? Школа отвечает основным требованиям 

качественной подготовки будущих экономистов, менеджеров, 

маркетологов, бухгалтеров, налоговых консультантов или 

руководителей. В содержание обучения входят общеобразовательные 

предметы, профессиональные предметы и обязательные предметы по 

выбору. Кроме английского изучаются и другие мировые языки, а 

именно немецкий, русский и французский. Благодаря мероприятиям, 

проводимым в нашей школе, студенты могут получить Кембриджский 

языковой сертификат, сертификат ECDL, сертификат бухгалтерского 

учета Kros, международную премию DOFE герцога Эдинбургского и 

Государственный экзамен по администрированию и переписке. 

В случае необходимости студенты могут в любое время 

обратиться к нашему консультанту по вопросам образования или 

школьному психологу. 

У школы есть собственный сайт с большим количеством всегда 

актуальной информации и фотографий со всех мероприятий, 

проводимых в нашей школе. Однако мы также используем социальные 

сети. 

Мнения и идеи учащихся также очень важны для школы. 

Школьный парламент участвует в этой деятельности. Мы предлагаем 

ряд интересных кружков, в том числе репетиторство  

или использование школьной фитнес-зоны. Школа также тесно 

сотрудничает с родителями, потому что все мы заботимся о хороших 

отношениях и взаимопонимании, которые являются предпосылкой 

качественного образования и чувства благополучия. Многие проекты и 

мероприятия в области экологии и защиты окружающей среды также 

являются важной частью нашей повседневной деятельности. 
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Одним из главных принципов школы является участие в 

проектах, учитывающих потребности и интересы учащихся, создающих 

мост между школой и реальной жизнью и влияющих на внутреннюю 

мотивацию учащихся. Мы уделяем большое внимание развитию 

критического мышления. Мы ведем студентов к тому, чтобы они могли 

применять полученные знания и навыки при преподавании 

профессиональных предметов в области финансовой грамотности. 

Основная направленность школы на развитие предпринимательских 

навыков пересекается со многими профессиональными предметами, но 

мы видим в ней оригинальную образовательную программу, созданную 

специально для наших студентов Новый предмет в школе – предмет 

коммуникативных навыков. Также мы готовим конкурсы, олимпиады и 

викторины по всем предметам, а также курс лыжной подготовки. 

Студенты проходят 4 недели профессиональной практики, в некоторых 

случаях за границей.  Во время учебы мы также организуем для 

студентов образовательные поездки за границу и различные экскурсии,  

спортивные соревнования, лекции, воркшопы и вебинары при 

сотрудничестве со многими организациями. Ученики развивают свои 

творческие способности и таланты, участвуя в различных проектах и 

конкурсах, таких как Erasmus+, Профессиональная деятельность 

студентов, тренинговая компания, прикладная экономика, которые 

очень популярны среди студентов. Они достигают в них необычайных 

успехов благодаря своим знаниям, таланту, творчеству, а также 

благодаря правильному руководству и неустанному наставничеству со 

стороны наших опытных преподавателей. Целью всех этих мероприятий 

является повышение возможностей трудоустройства 

и  конкурентоспособности наших студентов на рынке труда. 

Помимо многих других мероприятий, мы очень гордимся нашей 

ежегодной Школьной ярмаркой тренинговых компаний, организацией 

Братиславских  подрядных дней тренинговых компаний и 

общенациональным конкурсом Fast Fingers/ Быстрые пальцы/. 
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У нас есть 12 основных классов, отвечающих требованиям для 

электронного обучения, 5 классов информатики, специальные классы 

для профессиональной практики, для тренинговых компаний, 

прикладной экономики и бизнес-навыков. Все классы оснащены 

необходимой техникой для обучения т.н. гибридным способом, т.е. 

одновременно посещаемость и дистанция. Мы участвуем в цифровой 

трансформации школы в рамках национального проекта edIT.  

Конечно, есть спортзал, столовая и приятный внешний вид, 

позволяющий расслабиться. 

И так, это Невeдзка /Nevädzka/ спустя тридцать лет. Но мы не 

останавливаемся и движемся дальше... 

 

        Bаша Неведзка 
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Le lycée du commerce de nos 
jours 

Le lycée a été fondé il y a 30 ans... Comment 

a-t-on avancé depuis? 

L’école remplit les prérequis pour préparer les futurs économistes, 

manageurs, travailleurs en marketing, comptables, conseillers fiscaux pour 

leurs métiers. 

Le programme du lycée propose des matières scolaires fonda-

mentales, des matières spécialisées et des matières optionnelles. La langue 

anglaise est enseignée ainsi que d’autres langues : l’allemand, le russe et le 

français. Grâce aux activités organisées par l’école, nos étudiants peuvent 

passer des examens Cambridge pour obtenir un diplôme, également un 

diplôme ECDL, un certificat en comptabilité Kros, le Prix international du duc 

d’Edimbourg ou passer un examen d’état en bureautique. 

En cas de besoin, nos étudiants peuvent contacter un consultant 

éducatif ou un psychologue scolaire. 

Le lycée dispose de son propre site internet avec des informations 

nombreuses et toujours actuelles. On y trouve aussi des photos de plusieurs 

événements scolaires et on est également actif sur les réseaux sociaux.  

Les idées et les avis des étudiants sont très importants pour notre 

établissement. Ils sont pris en charge par le parlement scolaire. 

Le lycée propose aux étudiants de nombreuses activités extra-

scolaires, y compris des cours de rattrapage et un accès à la salle de gym. 

Notre lycée veille également à des bonnes relations avec les parents de nos 

étudiants ainsiqu’à la collaboration et compréhension réciproque.  

On trouve fondamental que les étudiants puissent bien progresser et 

s’y sentir à l’aise. De nombreux projets et des activités sur le thème de 

l’écologie et de l’environnement font une partie importante de notre vie 

quotidienne. 

Des projets auxquels on participe reflètent des besoins et des inté-

rêts de nos étudiants. Cela aide à créer des liaisons entre les études et la vie 
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réelle. On met l’accent sur la formation de l’esprit critique des étudiants. On 

mène nos étudiants à savoir appliquer les connaissances et les compétences 

aquises dans le domaine de la littératie financière. Le lycée se focalise sur le 

domaine des capacités entrepreneuriales, ce qui est considéré comme le 

programme spécialement crée pour nos étudiants.  

La nouveauté sont aussi les cours de la communication où on 

développe les aptitudes communicationnelles.  

On organise des compétitions et des quiz dans la domaine des 

langues étragères, des maths et beaucoup d’autres matières scolaires. On 

organise également les classes de neige.  

Les étudiants ont la possibilité de participer aux séjours à l’étranger, 

aux sorties scolaires, aux compétitions sportives. Ils participent aussi à des 

différents worshops et webinaires. Le talent et la creativité de nos étudiants 

sont développés par plusieurs projets très appréciés : Erasmus+, SOČ ou 

l’économie appliquée. Grâce à la veille professionnelle de nos professeurs 

expérimentés, les étudiants y réussisent très bien.  

Le lycée dispose de 12 salles de classes équipées permettant un 

enseignement à distance. Il y a 5 salles d’informatique et les salles spéciali-

sées. Elles sont toutes équipées d’un matériel permettant un enseignement 

« hybride », c’est-à-dire en présence et à distance en même temps.  

On participe à un projet national de la digitalisation des établisse-

ments scolaires nommé « edIT ».  

Le gymnase, la cantine et la cour de récréation font également une 

partie de notre lycée. 

Ça, c’est le lycée « Nevädzka » après 30 ans. On ne s’arrête jamais, 

on avance toujours... 

 

Votre lycée « Nevädzka » 
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Boli sme pri tom... 

Mgr. Herta Sládečková 

Učiteľka, zástupkyňa riaditeľky 

 

Milé vedenie školy, kolegovia, žiaci,  

keď som sa dozvedela, že škola chystá 

oslavu k 30. výročiu založenia a oslovili ma, aby 

som si ako pamätníčka tejto školy spomenula 

na roky strávené v nej, doteraz mi nič tak 

intenzívne nepripomenulo, ako ten čas letí. 

Nebola to prvá škola, na ktorej som strávila 

20 rokov.  

A ako si na Obchodnú akadémiu spo-

mínam? Ako učiteľka, ktorá už prišla so svojimi 

skúsenosťami, človek v  najproduktívnejšom veku svojho života. Prišla som 

v čase, keď sa škola sťahovala zo Sklenárovej ulice na dnešnú adresu. Všetko 

bolo treba zariaďovať, so všetkým sa bolo treba oboznamovať a popasovať. 

Učila som dlhé roky telesnú výchovu a aj techniku administratívy. 

Obidva predmety ma napĺňali, snažila som sa do nich vniesť čo najviac 

inovatívnych prvkov. V telesnej výchove, okrem iného, som napríklad 

zaviedla aj výuku ľudových tancov, ku ktorým som vytvorila i metodický 

videozáznam. Presvedčila som sa na tomto, že aj keď sa to žiakom veľmi 

nepáči, podaním učiva a prístupom vyučujúceho sa dá zvládnuť aj sprvoti 

niečo pre žiakov nepopulárne. V  predmete technika administratívy som 

dbala na to, aby žiaci čo najviac pracovali samostatne a už na  hodinách 

využívali teoretické poznatky a pretavovali ich do praktického spracovania 

daných tém. Tradovalo sa, že som prísna, vyžadovala som všade presnosť 

a poctivú prácu, ale bola som taká aj na seba. Ako triedna učiteľka som 

„zmaturovala“ s piatimi triedami a všetci „moji“ študenti mi ostali v  pamäti,  

rada na nich spomínam. Dokonca žiačka, ktorej som bola triedna učiteľka, sa 
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po rokoch stala mojou kolegyňou na tejto škole a spolu sme učili predmet 

technika administratívy. A spomínam nielen na tých, ktorým som bola 

triedna. S mnohými z iných tried sa stretávam, alebo si píšeme, poznám ich 

rodiny a som šťastná, že sa im dobre darí. Najväčší dar pre učiteľa je, keď sa 

stretnete s bývalým žiakom a on povie, ako veľmi využíva poznatky vášho 

predmetu.  

Rada spomínam aj na kolektív učiteľov, najmä na kolegyne a kolegov, 

s ktorými som mala pekný a férový vzťah. 

A keď sa môj život začínal „prehupovať“ na druhú stranu, stala som 

sa zástupkyňou školy, spolu s terajšou pani riaditeľkou, pani Orthovou. Aj za-

čiatky tejto práce boli náročné, plné bádania, učenia sa iného štýlu práce, ale 

ako všetko v živote ma to posilnilo a posunulo ďalej. A keď som konečne 

odišla do dôchodku, ešte stále som škole vypomáhala s učením techniky ad-

ministratívy. Teraz už len sledujem úspechy a rast tejto školy. 

Na záver mi dovoľte žiakom zaželať múdrych, dobrých a spra-

vodlivých učiteľov, učiteľom pracovitých a slušných žiakov, rodičom spokoj-

nosť so vzdelávacou cestou, ktorú si vybrali ich deti, vedeniu školy veľa dob-

rých a tvorivých nápadov, ale i dobré podmienky na existenciu školy. 

K tomu všetkým veľa zdravia a spokojnosti! 

 

Mgr. Herta Sládečková 
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Ing. Ružena Oczvirková 

Učiteľka odborných ekonomických predmetov 

 

Na škole som odučila dvadsať rokov 

(1996 – 2016). V školskom roku 1996/97 som sa 

stala triednou učiteľkou a učila som rôzne 

predmety: tovaroznalectvo, biológiu, geografiu, 

etiku, právnu náuku. Neskôr mi pribudla aj 

aplikovaná ekonómia - program pre podnikanie 

študentov. 

Reprezentovali sme školu na mnohých 

súťažiach, za ktoré sme dostali krásne ocenenia. 

Pripravovali sme akcie pre študentov a navštívili 

sme spolu predvianočné trhy vo Viedni, mincovňu v Kremnici, Arborétum v  

Mlyňanoch a ďalšie. Študenti boli vždy nadšení, a zároveň nadobudli nové 

vedomosti. 
 

Na veľtrhu podnikateľských talentov so svojimi aplikáčmi a prezidentom SR 
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Hospodárske týždne sme absolvovali so študentmi v Modre-

Harmónii internátnou formou. Bolo to skvelé, študenti sa okrem počítačovej 

simulácie snažili uspieť aj na trhu konkurentov. Vyrábali rôzne prototypy 

výrobkov spojené z rôznymi hrami. Po absolvovaní získali certifikát, ktorý im 

často pomohol pri prijímacích pohovoroch, do práce alebo na VŠ. Niektorí 

z absolventov sa uplatnili na vysokých pozíciách v bankách, štátnej správe 

alebo v politike. 

Okrem toho som viedla SOČ pre životné prostredie, rôzne medzi-

predmetové kvízy tovaroznalectva, biológie a geografie.  

Každý deň som sa snažila byť dobre naladená, odborne pripravená 

a trpezlivá s úsmevom na tvári, aby medzi študentmi vládol príjemný pocit 

pohody. Občas myšlienkami zablúdim do tých krásnych spomienok na tú 

našu „alma mater“ - obchodnú akadémiu.  

Na záver do ďalších desaťročí prajem veľa krásnych prežitých chvíľ 

a úspechov pre pedagógov a študentov. 

S pozdravom  

Ing. Ruženka Oczvirková 
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Ing. Elena Imríšková 

Učiteľka odborných ekonomických predmetov 

 

Čas tak rýchlo letí, spomínam si 

na  oslavy 20. výročia, ako keby to bolo len 

nedávno. Ja som na Nevädzke vyučovala 20 

rokov administratívu a korešpondenciu, ale aj 

bankovníctvo, posledné roky aj tovaro-

znalectvo. 

Mojou srdcovkou bol predmet 

administratíva a korešpondencia, pretože som 

mohla vidieť konkrétne výsledky žiakov. Najprv 

sa tento predmet vyučoval na mechanických 

písacích strojoch, na ktorých bolo ťažké dosiahnuť vysokú rýchlosť pri písaní. 

Postupne s  vybavením odborných učební počítačmi sa prváci a druháci učili 

písať desaťprstovou hmatovou metódou cez výučbový program All ten 

fingers (ATF). Výučba prostredníctvom tohto programu umožňovala 

dosahovať oveľa lepšie výsledky v písaní na PC, čoho dôkazom bolo, že viacerí 

naši žiaci sa sporadicky každoročne umiestňovali na prvých miestach 

v krajských kolách súťaže v písaní a spracovaní textu na PC. Zúčastnili sme sa 

2-krát prezenčne aj medzinárodnej súťaže v písaní na PC v Olomouci, kde sme 

dosiahli pekné výsledky. V školskom roku 2010/2011 sme do výučby zaviedli 

dokonalejší,  progresívnejší výučbový program  ZAV. 

Každoročne sme v spolupráci s Ekonomickou univerzitou organizovali 

štátne skúšky z kancelárskeho písania na PC a korešpondencie pre žiakov  

3. a 4. ročníka, ktoré ich zvýhodňovali pri uplatňovaní sa v praxi.  

V rámci voliteľného predmetu bankovníctvo som organizovala 

exkurzie do obchodných bánk, Národnej banky Slovenska, kde sa žiaci 

zapájali aj do súťaží vyhlasovaných NBS. Učivo bolo každoročne obohacované 

a aktualizované prednáškami odborníka z Národnej banky Slovenska a 

exkurziami  v centrálnej banke Rakúska vo Viedni.  
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Každoročne sme navštevovali Múzeum mincí a medailí a mincovňu 

v  Kremnici. 

Veľmi rada spomínam na mimoškolské aktivity, ktorých som sa 

zúčastňovala - napr. kurzov na ochranu prírody a života, lyžiarskeho kurzu 

s mojou triedou, koncoročných výletov do prírody, na chate, kde sme varili 

guláš, spievali, tancovali. 

S pozdravom a prianím dobrého zdravia, šťastia, študijných 

a osobných úspechov  

 

Ing. Elena Imríšková 
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PaedDr. Anton Kurinec 

Učiteľ telesnej výchovy 

 

V obchodnej akadémii som 

pracoval v  rokoch 2008 - 2016 ako 

telocvikár a moje spomienky  na túto časť 

môjho učiteľského života sa spájajú 

predovšetkým s milými kolegami 

a samozrejme so študentmi školy. 

I keď bežná telocvikárska prax nie 

je nezaujímavá, v pamäti sa najviac 

zachovávajú mimoškolské aktivity 

spojené s lyžovaním a turistikou. Najmä 

obdobie činnosti turistického krúžku 

/vysokohorská, lyžiarska a vodácka 

turistika/ je v mojich spomienkach 

zapísaná natrvalo. Výstupy na Ostrvu, 

Rysy, Kežmarský štít, splavy Malého Dunaja, Mošonského Dunaja, Vltavy, 

lyžovačka na Skalke, Donovaloch a Chopku zostávajú natrvalo. 

Najviac mi utkvelo v pamäti obdobie, keď som začal presviedčať 

kolegov na splav Vltavy. Pri informácii, že sa spí pod stanmi, mi kolegyňa 

Zuzka hovorí: "... ty si sa asi zbláznil, veď ja som naposledy spala pod stanom 

keď som mala osemnásť rokov." Nakoniec to vyšlo, tých splavov na Vltave 

sme spravili niekoľko, všetky boli krásne a nezabudnuteľné, verím, že nielen 

pre mňa 😊. 

 

To by bolo ale na samostatnú kapitolu... 

 

PaedDr. Anton Kurinec 
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Ján Molnár 

Školník, informátor 

 

Mohli by ste nám prosím predstaviť? 

Volám sa Ján Molnár, mám 73 rokov, pochádzam 

z Blatného pri Senci a bývam dlhodobo v Bratislave.  

Ako dlho už pracujete na našej škole? 

Na Obchodnej akadémii pracujem už 22  rokov, 

spočiatku ako školník a teraz je mojím kráľovstvom 

vrátnica.  

Spomeniete si na vtipnú alebo šokujúcu príhodu, 

ktorá sa Vám tu udiala? 

Vtipnú príhodu si nepamätám, ale  šokujúcu veru 

áno. V jedno ráno, po príchode do školy, som pri 

vstupe do  pavilónu B zistil, že celé prízemie je pod 

vodou. V snahe zastaviť prívod vody v suteréne som 

sa na schodoch pošmykol a pristál som 

na predposlednom schode. Celý ubolený som ešte 

stihol povynášať von množstvo vedier vody. Následky pádu som cítil  veľmi  

dlho.  Mnohí  si  pamätáme  aj  výbuch  v  bývalom obchodnom dome Jadran 

v roku 2004, ktorý stál na  mieste dnešného Retra. Vyrazilo nám vtedy všetky 

okná, takže sme študentov museli poslať domov a do druhého dňa sme ich 

museli narýchlo zaskliť, hoci žiaci tajne dúfali, že budú mať voľno dlhšie.  

Mali sme už na našej škole lúpež? 

Počas môjho pôsobenia v škole som bol svedkom pokusu o lúpež len 

jedenkrát, kedy sa mladá dievčina vlámala do jedálne. Nestihla však nič 

ukradnúť.  

Čo máte najradšej na svojej práci? 

Najradšej na mojej práci mám kontakt s mladými študentami, s kolegami 

a s celým kolektívom školy.  
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A naopak, čo Vás vie najviac nahnevať? 

Nahnevať ma, vlastne, nedokáže nič, lebo každý problém sa snažím riešiť 

okamžite aj spoločne s kolegami a s celým kolektívom školy. A to je na mojej 

práci to, čo ma najviac baví. 

Stretli ste sa aj s nejakým problémom, s ktorým ste si nevedeli poradiť? 

S neriešiteľným problémom som sa v škole nestretol, lebo aj keď sa spočiatku 

taký zdal, spoločnými silami s kolegami sme ho vždy vyriešili.  

Mali ste na škole obľúbený predmet? Ak áno, ktorý a prečo? 

Počas mojich študentských čias bol zemepis mojím najobľúbenejším 

predmetom. Potom, samozrejme, telesná výchova.  

Mali ste v mladosti obľúbený šport, prípadne športujete aj teraz 

v súčasnosti? 

Pohybu a športu sa venujem doteraz. Najskôr som hrával futbal, teraz stolný 

tenis a doteraz mám rád bicyklovanie, ktorému sa  venujem dosť intenzívne.  

Čítate rád literatúru? Ak áno, aký žáner? 

V minulosti som rád čítal detektívky, čo mi zostalo doteraz.  

Ako trávite Váš voľný čas? 

Najradšej sa venujem bicyklovaniu a aj stolnému tenisu.  

Mohli by ste odkázať našim žiakom a učiteľom Vaše obľúbené motto alebo 

citát? 

Celý život sa riadim zásadou: Nikdy nerob druhým to, čo by si nechcel, aby 

robili tebe. 

Čo by ste popriali našej škole k 30-ročnému jubileu? 

Ku krásnemu 30-ročnému jubileu by som rád zaželal našej škole, aby sa jej 

darilo vychovávať dobrých a čestných absolventov, ktorí by mali úspešné 

uplatnenie v ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní.  
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Generačné premeny na Nevädzke 

Ing. Marek Kaplán 

Zo žiaka  – zamestnanec 

Kedysi bývalý žiak, dnes kolega. Pracuje na 

ekonomickom úseku našej školy ako účtovník. 

Marek Kaplán bol študentom OA v rokoch 2010 až 

2014. Patril k  výborným študentom, v rámci 

aplikovanej ekonómie pôsobil ako viceprezident 

financií v študentskej firme Chilli XXL. 

Na  celoslovenskej súťaži Globálna podnikateľská 

výzva 2013 získal 3. miesto. Stal sa šampiónom 

školy v účtovníckej olympiáde Mladý 

účtovník, na regionálnom kole potom skončil na 6. 

mieste. 

Po maturite Marek pokračoval v štúdiu účtovníckych vied na  Fakulte  

hospodárskej informatiky Ekonomickej  univerzity v  Bratislave. Po 

získaní inžinierskeho titulu sa vrátil na svoju rodnú Obchodnú akadémiu na 

Nevädzovej ulici, kde v súčasnosti pracuje na  ekonomickom úseku ako 

účtovník. 

Okrem účtovníctva mi-

luje aj včely, o ktoré sa 

spolu s bratmi stará. 

Vďaka tomu má celý 

učiteľský zbor posta-

rané o zaručene pravý 

a  s  láskou stočený 

med. 
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Dominika Birková 

Zo žiaka  – zamestnanec 

Na Obchodnej akadémii som študovala 

v rokoch 2015 - 2019. Keď som si vyberala, na akú 

strednú školu pôjdem, Nevädzka bola číslo 1. 

Zaujala ma už počas DOD, keď som videla, aké 

zaujímavé projekty a súťaže škola organizuje. 

Počas môjho štúdia som mala aj ja možnosť 

zúčastniť sa napríklad stredoškolskej odbornej 

činnosti spolu s mojou spolužiačkou. Bola to 

úžasná príležitosť vyskúšať si pracovať na väčšom 

projekte, vymyslieť zaujímavú tému, pripraviť 

teoretickú a praktickú časť a trénovať svoje 

prezentačné schopnosti pred žiakmi a na záver aj pred komisiou. 

Keď som si po skončení školy hľadala prácu, ozvala sa mi moja bývala triedna 

pani učiteľka s tým, že hľadajú niekoho na sekretariát. Vedela som, že by to 

bola výhoda, lebo školu a zamestnancov som už poznala, a to čo som sa 

na škole naučila sa dalo dobre využiť na tejto pozícii. Bol to dobrý začiatok, 

vyskúšať si teóriu v praxi a tak som prijala ponuku pracovať tu. V mojej práci 

na sekretariáte najviac využívam to, čo som sa naučila v škole na predmetoch 

ako administratíva a korešpondencia alebo informatika. Aj keď na hodine to 

občas nebola zábava, napríklad keď sme sa v prvom ročníku učili písať 

všetkými prstami na klávesnici, bola to skúška trpezlivosti. Nie vždy nám to 

išlo, občas sme mali chuť vyhodiť klávesnicu von oknom. Ale teraz to 

oceňujem, že aj takéto zručnosti nás na škole naučili a veľmi mi to uľahčuje 

prácu. Rada som sem chodila ako žiačka, ale ešte radšej sem chodím ako 

zamestnankyňa. Cením si, že môžem pracovať v takomto príjemnom 

a priateľskom kolektíve.  

 

Dominika Birková 
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Mgr. Darina Szárasová - Pitoňáková 

Zo žiaka – učiteľ 

Využívate vo svojej učiteľskej  praxi poznatky 

nadobudnuté v školských laviciach na našej 

Nevädzke? 

Na Nevädzke som začala študovať v prvej polo-

vici deväťdesiatych rokov 20. storočia, kedy škola 

sídlila ešte na  Sklenárovej ulici, až neskôr sa 

presťahovala na Nevädzovú ulicu. Počas môjho 

stredoškolského štúdia mi naša škola poskytla 

najmä rozhľad v rôznych predmetoch ekonomic-

kého zamerania.  Spomínam si aj na  moje úmor-

né začiatky písania na mechanickom písacom stroji, základy hospodárskej 

korešpondencie a vtedajšiu normalizovanú úpravu písomností.  Aj keď doba 

rýchlo napreduje a veľa sa odvtedy zmenilo, ako učiteľka ADK desaťprstovú 

hmatovú metódu s rôznymi cvičeniami a súťažnými prvkami využívam 

vo svojej praxi dodnes. 

Prečo ste sa rozhodli vyučovať práve na našej škole? Malo na to vplyv 

predchádzajúce štúdium na tejto škole? 

Som rodená Ružinovčanka a v tejto mestskej časti dodnes žijem. Z prak-

tického  hľadiska padla moja voľba práve na Nevädzku, na  ktorú som ako uči-

teľka po mnohých rokoch a predchádzajúcej práci nastúpila v roku 2011.  

Toto rozhodnutie vnímam ako výhodu, pretože som sa vrátila do známeho 

prostredia s krásnymi spomienkami a výbornými učiteľmi, z ktorých niektorí 

sú v súčasnosti aj mojimi kolegami.  

Ako vnímate študentské časy a naopak učiteľské časy na Nevädzke? 

Nostalgicky pôsobia spomienky na moju triedu. Bolo nás  33  dievčat, takže 

sme boli často hlučné a učitelia mali  čo robiť, aby nás skrotili. Z hľadiska učiva 

bolo zaujímavé  spoznávanie trhovej ekonomiky po páde predchádzajúceho 

režimu, či písanie na počítači v programe T602, vyrábanie tabuľky pomocou 

ceruzky na písacom stroji alebo  hodiny telocviku – každotýždenné plávanie 
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v hoteli Nivy.  Jeden školský rok sme nemali k dispozícii telocvičňu (ešte 

na  Sklenárovej ulici), tak som sa vždy tešila na hodiny plávania 

v spomínanom hoteli. Stužkovú sme mali  v reštaurácii Jadran (nákupné 

centrum), na mieste ktorého stojí dnešné obchodné centrum Retro.  

Z pohľadu učiteľky oceňujem výborný pracovný kolektív, vybavenosť 

počítačových učební, internetovú školu ZAV na osvojenie si desaťprstovej 

hmatovej metódy a pod. Dnešní žiaci majú viac možností, akcií, predmetov 

ako napr. podnikateľské zručnosti či spolupráca s firmami, rôzne workshopy 

a pod.  než za mojich čias.  Teším sa, že môžem pripravovať žiakov do praxe 

v oblasti administratívy a veľmi ma pookreje na srdci, keď sa mi po rokoch 

ohlásia absolventi, že znalosť strojopisu, hospodárskej korešpondencie či 

štátnica im umožnila nájsť si prácu a dodnes čerpajú z poznatkov získaných 

na našej škole. Je mi cťou byť súčasťou Nevädzky! 

 

 

 
Maturantku Darinu Pitoňákovú nájdete v hornom rade (j piata zľava). 
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Zuzana Škorpilová – Gabriel Škorpil 

Dve generácie našich žiakov 

 

"Škola základ života." Áno, aj toto je 

jedno z hesiel, ktoré nám pred tridsiatimi rokmi 

neustále vštepovali naši rodičia, učitelia a celý 

dospelý svet. Dnes, po všetkých tých rokoch, sa 

môžem iba pousmiať a v tichosti súhlasiť. 

Aké dôležité je vybrať si správne 

smerovanie v živote! No dá sa to v štrnástich 

rokoch? Ja som mala šťastie a tušila som, kam sa 

uberať. Vybrala som si Obchodnú akadémiu na 

Sklenárovej. Písal sa rok 1995 a toto bolo jedno z 

tých naozaj dobrých životných rozhodnutí. Prežila som na škole krásne, i 

perné chvíle. Dnes si s úsmevom na perách spomínam... 

− na prvú hodinu strojopisu, kde sme sa učili písať na ešte tých najstarších 

strojoch, ktoré sa dnes nachádzajú už iba v múzeách,  

− na hodiny plávania, ktoré som tak veľmi neznášala, keď som zistila, že 

šípka do vody má svoje najprísnejšie pravidlá,  

− na vzrušujúci pocit, keď sme hľadali Nevädzovú ulicu, kam sa naša škola 

presťahovala v druhom ročníku, 

− na výlet do Anglicka, kde sme po 30 hodinovej ceste autobusom 

spoznávali miesta dovtedy známe iba z obrázkov a TV, 

− na trému na maturite, keď som po úplne prebdenej noci už ani nevedela 

ako sa volám....  

Všetko dobre dopadlo. Zmaturovala som a nakoniec... pamätám si i 

na pocit, keď som si uvedomila, že to všetko končí.  

Prišli však nové výzvy, noví ľudia, nová práca... moja vlastná rodina, 

moje vlastné deti. Život šiel ďalej a ostali iba spomienky, ktoré sa pri každej 

stretávke po rokoch vyťahovali na svetlo sveta, akoby sme všetci chceli, aby 

tie časy ožili aspoň na tú chvíľu, keď sme spolu. A funguje to. Naozaj sa 
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vraciam z každej stretávky s pocitom, že som objavila stroj času a ľudia sa 

vlastne vôbec nezmenili. 

No prišiel rok 2019 a po dovŕšení štrnástich rokov môjho staršieho 

syna Gabriela, sme boli opäť na rázcestí. Kam ďalej? No on v tom mal jasno. 

Bez zaváhania túžil ísť na obchodnú akadémiu. A bez zaváhania sme všetci 

vedeli, kam budú smerovať jeho kroky. Na Nevädzku. Znie to trošku 

sentimentálne, ale to preto, že to také aj je. Kruh sa uzavrel.  

Dnes je Gabko študentom tretieho ročníka a napriek dvom rokom 

s protipandemickými opatreniami a komplikáciámi s COVID19 viem, že 

neľutuje. Snaží sa zapájať do mnohých aktivít, ktoré mu škola ponúka a viem, 

že aj vďaka prístupu a tvrdej práci učiteľov z neho rastie statný, čestný a 

ambiciózny muž.  

A som vďačná za rozhodnutie ostať „verný“ Nevädzke, za ochotu a 

pomoc učiteľov, za vytrvalosť vedenia školy v boji s prekážkami, ktorých nie 

je málo, za kolektív ľudí, ktorí svoju prácu milujú a za spolužiakov a 

kamarátov, ktorých sme spoznali. Títo všetci nám dávali a stále dávajú túžbu 

byť hodnotnými pre seba i pre spoločnosť.  

Milá Nevädzka, k tvojmu krásnemu výročiu ti prajeme všetko 

najlepšie a veľa ďalších úspešných rokov, aby po našich dvoch generáciách, 

mohla s tebou pokračovať aj tá tretia. Kto vie?  

 

Ďakujeme.  

 

Zuzana Škorpilová a syn Gabriel 
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Cena svätého Gorazda pre Gabriela Škorpila 

 

Ministerstvo školstva udelilo v roku 2022 cenu svätého Gorazda nášmu  

žiakovi  Gabrielovi Škorpilovi z III. A, ktorý si ju zaslúžil za preukázanie 

vysokého morálneho kreditu a nezištnú pomoc svojmu spolužiakovi a tiež 

za výborné študijné výsledky. 

 

 

 
Minister školstva Branislav Gröhling s naším oceneným žiakom Gabrielom 

Škorpilom 
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Poézia rukopisom Nevädzkárov 

 

Báseň k 30. výročiu školy 

Gabriel Škorpil III. A 

 

 

Nevädzka, našich vedomostí strom, 

čo v Ružinove už 30 rokov rastie, 

čo týčiš sa až k oblakom, 

študenti tvoji majú veľké šťastie. 

 

Sťa mladé lístky rastieme každý deň, 

korene tvoje siahajú hlboko, 

základy máme pevné ako tvoj kmeň, 

vďaka Nevädzke sa dostaneme isto ďaleko. 

 

Učitelia tvoji sú ako výživa zdravá, 

čo podporuje dobrý rast, 

čo energiu a svoj čas nám dáva, 

by mohli sme stále ďalej rásť. 

 

My sa ti za to odvďačiť chceme, 

prejaviť vďaku a jednotu, 

a radi toto výročie s tebou oslavujeme, 

a tešíme sa na ďalšiu tvoju epochu. 
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Najlepšia je Nevädzová 

Lucia Stephanie Ďurčeková II. A 

 

 

Každý na tejto škole, zažije si veru svoje. 

Písomky a skúšanie, naše super vzdelanie. 

Dochádzku a poriadok, 

dodržujem celý rok. 

Pípame si „ajsiky“, 

školník papká „rohlíky“. 

Schodov je tu neúrekom, 

zadychčím sa každým krokom. 

Účto, eko, matika, hotová je taktika. 

Prvákov vítajú imatrikulácie, 

tí čo chýbajú, majú šťastie. 

Vážime si tak každého člena, 

sme jedna veľká školská rodina, 

ktorá je spätá veľmi pevne, 

ako sa na najlepšiu školu patrí, prosím pekne. 

Najstarších čaká maturita, 

ktorá, samozrejme, nie je iba formalita, 

 a po tejto „skúške dospelosti“ 

zasadia si ružu na výsosti. 

Opakujem zas a znova, 

najlepšia je Nevädzová! 
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Báseň k 30. výročiu školy 

Tamara Šimkovičová III. A 

 

 

Naša škola Nevädzová, 

ani stará, ani nová. 

Je tak práve akurát, 

preto ju má každý rád. 

 

Deň za dňom a roky plynú, 

zážitky však nevyhynú. 

Vedomostí máme dosť, 

vzdelanie je naša cnosť. 
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Báseň o škole 

Tomáš Greguš II. A 

 

 

Tridsiate výročie klope na dvere, 

začína sa čas oslavy, radosti v škole. 

Vedomosti za všetky tie roky, 

pre každého zídu sa naveky. 

Nevädzka a jej múdrosti, 

naučia nás aj štedrosti. 

 

Všetky štyri roky dochádzky, 

nerátajúc všetky poznámky. 

Spomínať na krásne chvíle, 

to robí zo školy sny blízke. 

 

Naša škola, tá je krásna, 

nielen naučí, i pekne vyzerá. 

Krásny areál, všade zeleň, 

nesmie chýbať ba ani jedáleň. 

 

Vedomostí mnoho, tých je veru veľa, 

šťastie nám i v budúcnosti škola želá. 

Nezabúda na nás, keď sa s ňou lúčime, 

vždy vie, že sa všetci poctivo učíme. 
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Báseň k 30. výročiu školy 

Tamara Mackovičová III.A 

 

 

Naša škola Nevädzka, 

rozum dá nám do vrecka. 

Je tu s nami 30 rokov, 

poslala do sveta už mnoho účtovníkov. 

Učitelia ako naši kamaráti, 

každé ráno sa sem s radosťou každý žiak vráti. 

Možno je to občas škola trochu ťažká, 

žiadna cesta za úspechom však nie je ľahká. 

Radosť, stres a smútok tu prežívame,  

Učitelia nás vždy upokoja.  

My to dáme! 
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Cvičné firmy na Nevädzke 

 
Cvičná firma – most medzi teóriou a praxou 

Na našej Nevädzke sa cvičná firma ako 

predmet učí od roku 2002. 

Cvičná firma je zariadená ako reálna firma. 

Má základné oddelenia - personálne oddelenie, 

sekretariát, právne oddelenie, obchodné oddelenie, 

marketing a ekonomické oddelenie. Je simuláciou 

práce skutočnej firmy. 

V súčasnosti sa na  našej škole tento predmet 

učí ako voliteľný v 3. a 4. ročníku v rozsahu 4 hodiny 

týždenne. Cvičná firma priamo nadväzuje na predmet 

podnikateľské zručnosti, ktorý je povinný pre všetkých druhákov. 

Žiaci sú vyberaní na základe výsledkov práce na podnikateľských 

zručnostiach v druhom ročníku a následným konkurzom. Konkurz obsahuje 

pracovný pohovor a prezentáciu svojej firmy na Školskom veľtrhu cvičných 

firiem. Celkoví víťazi veľtrhu majú právo postúpiť do cvičnej firmy (alebo 

aplikovanej ekonómie) automaticky. 

Tretiaci sa venujú tvorbe podnikateľského plánu a prípravám firmy 

na prezentáciu na veľtrhoch cvičných firiem (reklama, katalógy, stánok). Žiaci 

sa zúčastňujú nielen veľtrhov, ale prezentujú aj školu na Dni župných 

škôl či Dni otvorených dverí na Nevädzke. 

Spolu so študentskou firmou aplikovanej ekonómie organizujú cvičné 

firmy Školský veľtrh podnikateľských zručností a sú členmi výberovej komisie 

nových adeptov v rámci konkurzu. Záver tretieho ročníka patrí akcii Naše 

mesto. 

Štvrtáci sa okrem účasti na akciách školy venujú i účtovnej a mzdovej 

evidencii cvičnej firmy, ktorú žiaci spracúvajú na počítači v programoch 

Omega a Olymp, takže je vlastne aj prípravou na praktickú maturitnú skúšku. 

Do roku 2013 úspešne viedla cvičné firmy Ing. Simona Priecelová. Od 

roku 2013 ich od môjho príchodu na školu vyučujem ja.  
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S hrdosťou môžem povedať, že cvičné firmy z Nevädzovej sú úspešné 

na väčšine odborne zameraných súťažiach. Do rovnice úspešnosti patrí 

podpora vedenia, priestory na prácu, materiálne a finančné zabezpečenie, 

nadšení žiaci s chuťou pracovať a  ochotou niekedy obetovať svoj voľný čas 

(hlavne pred veľtrhmi CF) a reálne firmy, s ktorými spolupracujeme. Počas 

môjho vedenia cvičných firiem sme aktívne spolupracovali so spoločnosťami 

Hartman Rico, Kenzel, Reklamná agentúra Kolovrátok, Tlačiareň Typografia, 

Volkswagen Slovakia, Luxury Sailing, MMG Barbers Bratislava, fit4you 

a inými.  

 

Minulý školský rok, keď sme boli viac v online priestore,  sme spolu 

so žiakmi vymysleli prvý ročník Bratislavských kontraktačných dní. Touto 

aktivitou sme sa stali prvou školou na Slovensku, kde tvorili organizačný tím 

súťaže samotní žiaci. Bratislavské kontraktačné dni sa konali pod záštitou 

Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Partnermi 

podujatia boli Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho odbor Slovenské 

centrum cvičných firiem, Centrum vedecko-technických informácií Slovensko 

- ŠVS BB, Ekonomická univerzita v Bratislave, Metropolitná univerzita Praha, 

Združenie podnikateľov Slovenska, Združenie mladých podnikateľov 

Slovenska, Medzinárodná centrála cvičných firiem PEN WORLDWIDE, 

Centrála fiktívnych firem Praha. Zástupcovia partnerov boli zároveň aj 

porotcami súťaží cvičných firiem. Súťažilo  celkom 31 cvičných firiem zo 

Slovenska a Čiech.  
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Prečo cvičná firma? 
Zažila som ju nielen ako učiteľ, ale aj ako žiačka na Obchodnej 

akadémii v Seredi, ktorá bola medzi školami, kde sa tento predmet pilotne 

overoval. 

Naše cvičné firmy dosahovali výsledky aj vďaka aktívnej spolupráce 

s reálnymi podnikateľskými subjektmi. Výborná spolupráca s  firmou Kenzel, 

ktorá vyrába bicykle 

a cvičnou firmou OLD 

CITY BIKE bola príno-

som ako aj pre žiakov  

tak aj pre firmu KENZEL. 

V rámci spolupráce naši 

žiaci sa pravidelne zú-

častňovali promo akti-

vít firmy Kenzel. Táto 

cvičná firma si z kaž-

dého veľtrhu doniesla 

zlato. Následne za úspechy bola ocenená primátorom mesta Bratislava. 

Veľmi zaujímavá bola spolupráca so spoločnosťou Volkswagen 

Slovakia a ich Duálnou akadémiou. Vytvorili sme cvičnú firmu VOLKSWAGEN 

ACADEMY v spolupráci, a tak spojili ekonomiku a techniku. Originálnym  

produktom cvičnej firmy bolo vodíkové autíčko.  

Veľkou inšpiráciou sú myšlienky učiteľa národov Jána  Amosa 

Komenského, kde nájdeme vyslovenie takých želaní, aby sa každá škola stala 

„dielňou ľudskosti“, kde sa formujú práve ľudské city, „cvičišťom práce“ 

ustavičnej, ale príjemnej, „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby to 

bola „škola hrou“, kde štúdium je späté s potešením – to všetko nájdeme 

v cvičnej firme. 

 

Ing. Terézia Garaiová 
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ÚSPECHY CVIČNÝCH FIRIEM: 

MEX-HOTEL I. (2006-2008) 

9. Medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 1. miesto (Absolútny víťaz)  

ROZETTE (2007-2009) 

10. Medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 1. miesto (Absolútny víťaz) 

Magic EYE (2009-2011) 

12. Medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 1 . miesto Najkrajší stánok 

Medzinárodný veltrh FF Ostrava: 1. miesto Najlepšia zahraničná firma 

8. medzinárodny veľtrh CF Košice: Špeciálna cena vydavateľstva Košice 

MEX-HOTEL III: (2010-2012) 

13. Medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 1. miesto (Absolútny víťaz)   

Medzinárodný veltrh FF Ostrava:  1. miesto Najlepší zahraničný 

reprezentant, 1. miesto Najlepší zahraničný katalóg 

Medzinárodný veľtrh CF Košice:  1. miesto Najlepšia elektronická 

prezentácia,  2. miesto Najlepšia cvičná firma veľtrhu 

antiBUGS (2011-2013) 

14. Medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 1. miesto Najkrajší stánok   

Medzinárodný veltrh FF Ostrava:  1. miesto Najkrajšie logo 
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BERLIAN (2012-2014) 

15. medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 2. miesto Najlepší katalóg 

Medzinárodní veletrh FF Ostrava: 1. miesto Najlepší reprezentant Lukáš 

Šidík 

NETEL (2013-2015) 

6. medzinárodní veletrh FF Sokolov: 1. miesto Najlepšia prezentácia 

3. miesto Propagačné materiály 

Medzinárodný veľtrh CF V4 Košice: 1. miesto Najlepšia elektronická 

prezentácia 

Protect Yourself (2014-2016) 

17. medzinárodný veľtrh CF Bratislava: 2. miesto Najlepšia cvičná firma  

21. Medzinárodní veletrh FF Praha: 4. miesto v celkovom hodnotení 

 

Old City Bike (2015-2017) 

Medzinárodný veľtrh CF Bratislava 2015: 1. miesto Celkový víťaz veľtrhu  

Regionálny veľtrh CF Sereď 2015: 1. miesto Najlepší katalóg 

Medzinárodní veletrh FF Olomouc 2016: 1. miesto Celkový víťaz 

veľtrhu  

1. miesto – Najlepšia prezentácia na pódiu 

1. miesto – Najlepšia obchodná komunikácia v anglickom jazyku 

1. miesto – Najlepší obchodný stánok 

1. miesto – Najlepšia reprezentantka – Ela Krchnavá 

2. miesto – Najlepšia elektronická prezentácia 

2. miesto – Najlepší katalóg 

3. miesto – Najlepšie logo 

3. miesto – Najlepšia komunikácia v rodnom jazyku 

Medzinárodný veľtrh CF Praha 2016:   

1. miesto Celkový víťaz  

1. miesto Najlepší zahraničný stánok 

2. miesto Najlepšia zahraničná prezentácia 

2. miesto Najlepší plagát 

Medzinárodný veľtrh Košice 2016: 1. miesto Najkrajší stánok 
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Ocenenie primátorom mesta Bratislavy 

 

 

Greatment (2016-2018) 

Medzinárodný veľtrh CF Bratislava 2016: 2. miesto Najlepší katalóg 

Regionálny veľtrh CF Sereď 2016: 1. miesto Najkrajší stánok 

Medzinárodný veľtrh CF v Györi 2016: 1. miesto Najlepšia obchodníčka 

- Barbora Botlóová, 1. miesto Najlepšia prezentácia 

Regionální veletrh FF Brno 2017: 1. miesto Najlepší reklamný spot  

 2. miesto Najkrajší maskot 

Medzinárodný veľtrh CF Praha 2017: 3. miesto Najlepší katalóg 

4. miesto v celkovom poradí cvičných firiem 
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Volkswagen Academy (2017-2019) 

Medzinárodný veľtrh CF Košice 2017: 1. miesto za najlepší 

podnikateľský plán - Kristína Knotková,  3. miesto za najlepší slogan "Be 

smart. Be eco." 

Regionálny veľtrh CF Sereď 2017: 1. miesto za najlepší podnikateľský 

zámer, 2. miesto za elektronickú prezentáciu 

Medzinárodný veľtrh CF v Györi 2017: 1. miesto Najlepší medzinárodný 

vystavovateľ 

 

Apollonas (2018-2020) 

Medzinárodný veľtrh CF Bratislava 2018: 1. miesto Najkrajšie logo 

Medzinárodný veľtrh CF Nitra 2019: 1. miesto Najkrajšia vizitka 

Adventný veľtrh CF Viedeň 2018: 1. miesto Najlepší obchodník 

v anglickom jazyku 

Medzinárodní veletrh FF Praha 2019: 1. miesto - The Best 

Catalogue (zahraničný katalóg), titul Strieborný obchodník udelený 

Metropolitní universitou 
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Barber Surprise Shop (2019-2021) 

Medzinárodný veľtrh CF 2020 (online): 1. miesto Celkový víťaz veľtrhu,  

1. miesto Najlepšia videoreklama 

Medzinárodný veľtrh CF Nitra 2019: 3. miesto Najlepší slogan 

Regionální veletrh FF Ostrava 2019: 3. miesto Najlepšia firma, 

3. miesto Najlepšia prezentácia, 4. miesto Najlepší katalóg 

 

BeastFit (2020-2022) 

Medzinárodný veľtrh CF 2021 (online):  2. miesto 90 sekúnd vo výťahu,  

3. miesto Najlepšia elektronická prezentácia 

Medzinárodný veľtrh CF 2020 (online): 1. miesto Najlepší katalóg 

Medzinárodní veletrh FF Praha 2021 (online): 3. miesto 90 sekúnd vo 

výťahu 

Veľtrh CF Žiar nad Hronom 2020 (online): 3. miesto Najlepšia 

elektronická prezentácia 
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Aplikovaná ekonómia na Nevädzke 

 

 Meno podnikateľskej dynastie Baťovcov 

bolo v minulom storočí synonymom pre 

pokrokové a ľudské podnikanie. Možno 

preto inicioval Tomáš Baťa mladší v roku  1992 

príchod moderného spôsobu ekonomického 

vzdelávania mladých ľudí na Slovensko a vznikla 

nezisková organizácia Baťa Junior Achievement. 

Naša obchodná akadémia mala sotva štyri roky, 

bola vlastne ešte dieťa, keď sa rozhodla naskočiť 

na tento vlak a odvtedy z neho nevystúpila.  

V školskom roku 1995/96 vznikla prvá študentská firma s názvom 

Real Game. Išlo síce o nepovinný predmet, ale keďže sa jeho vedenia ujala 

Ing. Simona Priecelová, veľmi ľahko presvedčila vtedajšiu 3. A, aby sa pustili 

do niečoho, čo vo vtedajších osnovách nemalo páru. Viete si to predstaviť? 

Sotva 17-roční študenti behajú po škole,  ponúkajú na predaj akési akcie 

a presviedčajú spolužiakov, príbuzných a učiteľov, že im ich o trištvrte roka 

vyplatia naspäť aj s dividendami? No a keď získali vstupný kapitál, mohli 

navrhnúť podnikateľský plán a zvolať valné zhromaždenie „akcionárov“, kde 

si ho nechali odhlasovať.  

Takto to vlastne pokračuje až dodnes a kupodivu žiadna z týchto firiem 

doteraz nebola v strate. Totiž -  vyrábať reálne výrobky a navyše ich vedieť aj 

predať nie je len tak. Nemáme na škole žiadne dielne ani špeciálne technické 

zručnosti ako iné odborné školy, preto musíme zapojiť fantáziu (a dnes už aj 

internet). Nápady našich študentských firiem sú skutočne rôzne – mali sme 

tu už medové produkty, zvončeky na bicykle, cukrovinky, levanduľové hrejivé 

vrecúška, spoločenskú hru o Bratislave, guličky na bolesť hlavy či voňavé 

kozmetické výrobky. Stálicami sú aj učebné pomôcky, najmä laminované 

účtové osnovy pre druhákov alebo fascikle s príkladom pre maturantov.  
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V priebehu rokov sa veľa vecí zmenilo. Z nepovinného predmetu sa 

stal predmet povinne voliteľný, z jedného roka sa stali dva. Zopár rokov 

fungovali študentské firmy ako JA Firma, aby sa neskôr opäť vrátili ku 

overenému pomenovaniu. Aj náš patrón a mentor sa už nevolá Baťa Junior 

Achivement, ale JA Slovensko, ale kde-tu ešte začujem staré známe „tí naši 

Baťovci“.  

Menili sa aj ľudia. Po 

Simone Priecelovej pre-

vzala učiteľskú štafetu 

aplikáčov na niekoľko ro-

kov legendárna Ruženka 

Oczvirková a po nej od 

roku 2015 vediem naše 

študentské firmy ja.  

Naše firmy si aj 

tak vlastne riadia prezidenti či prezidentky. Tretiaci si ich volia sami spomedzi 

seba, avšak do manažmentu patria ešte ďalší štyria viceprezidenti - pre 

výrobu, financie, marketing a ľudské zdroje. Podnikanie si ešte vyžaduje 

pokladníka, účtovníka, skrutátorov či predsedu valného zhromaždenia. 

Každému sa skrátka niečo ujde, no v konečnom dôsledku ide o tímovú prácu, 

ktorá sa prejaví najmä na Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý spolu 

s likvidačným valným zhromaždením symbolicky uzatvára toto 

dobrodružstvo. 

Ak by ste sa ma opýtali, na koho si vždy spomenieme, keď hovoríme 

o aplikáčoch? Máme ich niekoľko. Politik a starosta Ružinova Martin Chren 

bol prezidentom firmy Woo!Doo v rokoch 1997/1998.  

Peter Pašek síce nebol v rokoch 1999/2000 lídrom študentskej firmy 

OZZY, ale veľmi rád sa chváli, že ju absolvoval. Dnes riadi pobočku úspešnej 

spoločnosti s názvom Accace.  

Prezidentom firmy Amigo bol v rokoch 2001/2002 aj Fridrich Matejík, 

ktorý je dnes Country Leaderom v IBM Slovensko a bol vyhodnotený ako 

druhý najlepší študent aplikovanej ekonómie na Slovensku v súťaži Mladý 
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líder. Vďaka tomu sa dokonca dostal na medzinárodnú stáž do Kanady.  

Viceprezidenta financií z firmy Chilli XXL Mareka Kaplána nájdete dnes pri 

účtovných knihách na prvom poschodí v pavilóne A, kde sa stará o financie 

našej školy.  

Na Nevädzke momentálne funguje už moja siedma firma Cyanus. Pamätám 

si ich však všetky – tmavomodrý Bluet, červený Vobis, fialové Aciano, opäť 

červená Rara Flos, zelené eNature, i modrá Amala. Všetky moje firmy boli 

niečím výnimočné, ale zopár aplikáčov mi predsa len prirástlo k srdcu viac. 

Práve tu sa totiž môže vzťah medzi učiteľom a žiakom premeniť na krásne 

priateľstvo a za to som nesmierne vďačná.  

Pre Vobisákov mám odkaz: „Tú básničku mám doteraz odloženú. 

A zvonček stále zvoní.“  

 

Ing. Adriana Jurášková 

 

Študentská firma Vobis postúpila až do TOP 8 najlepších firiem 
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Administratíva a korešpondencia na Nevädzke 

Administratíva a korešpodencia patrí na našej škole medzi piliere 

ekonomických predmetov. Stačí, keď sa pozrieme na žiadané pracovné 

pozície a vidíme, že práve práca v administratíve je veľmi žiadaná. Budúcich 

uchádzačov o administratívne pozície pripravujeme komplexne a na vysokej 

úrovni už 30 rokov.  

Predmet sa spočiatku v prvých dvoch ročníkoch označoval ako 

technika administratívy (ľudovo strojopis), v treťom a štvrtom zase niesol 

meno hospodárska korešpondencia. Názov administratíva a korešpondencia  

sa ustálil pred cca 20-timi rokmi. V počiatkoch existencie školy prebiehala 

výuka písania všetkými desiatimi na mechanických písacích strojoch, 

takže počas hodín strojopisu sa mohutný zvuk prstov osemnástich žiakov 

rozliehal po celej budove. ☺ 

V druhom ročníku prešli žiaci na elektronické písacie stroje, kde bol 

ten zvuk už jemnejší. S modernizáciou vybavenia sa postupne vo všetkých 

učebniach zaviedli počítače, takže zo strojopisu sa stalo písanie na počítači. 

Spočiatku sme na nácvik písania všetkými desiatimi používali program ATF, 

ktorý neskôr vystriedala programová výučba ZAV autorov manželov 

Zaviačičovcov. Jaroslav Zaviačič je  bývalý  český  reprezentant  a vicemajster 
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sveta z roku 1965 v písaní na mechanickom písacom stroji.  Dokázal 

na mechanickom písacom stroji napísať viac ako 18-tisíc úderov za 30 minút. 

Pani Helena Zaviačičová bola v roku 1989 majsterkou československých škôl 

v písaní na stroji a deväťnásobná majsterka sveta. Je  držiteľkou svetového 

rekordu s počtom 956 hrubých úderov (928 čistých úderov) za minútu.  

Od školského roku 2016/2017 na našej škole učíme desaťprstovú 

hmatovú metódu prostredníctvom ZAV-ka, čo je veľmi efektívny spôsob. 

Svedčia o tom zlepšujúce sa výkony našich žiakov aj na súťažiach v spracovaní 

textu na počítači na domácej, a v poslednej dobe aj na medzinárodnej úrovni. 

 Tretí a štvrtý ročník je zameraný na výučbu písomností rôzneho cha-

rakteru: obchodných, personálnych, osobných, právnych či cudzojazyčných 

písomností v súlade s ich normalizovanou úpravou.  

Znalosť písania a tvorbu obchodných listov a tabuliek si žiaci majú 

možnosť overiť vo vyšších ročníkoch štátnou skúškou konanou na našej škole. 

Úspešnosť máme okolo 90 % (tento rok 91,66 %), čo je krásny výsledok.  

 

Vianočné rýchle prsty 

Vďaka inovatívnym nápadom našich učiteľov 

sme pre žiakov vymysleli zaujímavú nominačnú súťaž 

s názvom „Vianočné rýchle prsty“. Zúčastňujú sa jej 

nielen všetci z vyšších ročníkov, ale aj „talenty“ prvých 

ročníkov, tzv. kadeti. Súťažiaci píšu v programe ZAV 

minútové odpisy, ktoré program  operatívne vyhodnocuje. Na každý text 

majú 60 sekúnd, pričom majú za úlohu prepísať až 25 textov. Pre úspešné 

dokončenie súťaže musia absolvovať všetky. 

 

Slovenské rýchle prsty 

Naša škola  zorganizovala v úzkej spolupráci školou ZAV, Katedrou 

pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a  Bratislavského samosprávneho kraja 2 ročníky celoslovenského sústre-

denia príprav na Majstrovstvá sveta v spracovaní textu. Cieľom trojdňového 

sústredenia bolo zvýšiť kvalitu výučby predmetu administratíva a koreš-
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pondencia na stredných školách a pripraviť talentovaných žiakov na súťaže 

v písaní na počítači na  medzinárodnej až celosvetovej úrovni. Sústredenie 

malo pozitívny ohlas ako zo strany pedagógov aj zúčastnených žiakov.  

Bohužiaľ,  dva školské roky dozadu má táto skvelá aktivita prestávku 

z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, ale v septembri sa k nej určite 

vrátime.  

 

Úspešní žiaci z Nevädzky v súťažiach v písaní na PC 

Patrik Mikóczi (vľavo) 

1. miesto v krajskom kole SIP 

2017 a 2018 

7. miesto v celoštátnom kole 

SIP 2018 

- najlepší výkon 445 ú/min 

Samuel Tilinger (vpravo) 

2. miesto v krajskom kole 

2020 

 

Matúš Ušiak – 2. miesto v krajskom kole SIP 

2021, najlepší doterajší výkon na 

medzinárodnej súťaži Interstenoje 459,0 ú/min 

Tomáš Greguš (na fotografii) – 1. miesto 

v krajskom kole SIP 2021 a 2022 

7. miesto v celoštátnom kole 2021 

1. miesto - majster Slovenska 2022 s výkonom 

468,8 úderov/min, pričom jeho najlepší 

doterajší výkon na súťaži Intersteno 2021 je až 

546,1 ú/min 
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Účtovníctvo na Nevädzke 

Päť rokov od vzniku OA, v čase sťahovania sa na Nevädzovú ulicu, 

som začala pracovať na Obchodnej akadémii ako učiteľka účtovníctva 

a techniky administratívy a korešpondencie. Písal sa školský rok 1996/1997. 

Prvá spomienka je na zborovňu, kde sa kládol na zem zelený koberec a všade 

bol neporiadok. Upratovalo sa! Nové priestory boli čerstvo vymaľované 

a rôzni nadšení  ľudia pobehovali po  škole a prikladali ruky k dielu. Poznala 

som len p. zástupkyňu Mgr. Annu Jančiarovú, ktorá ma prijímala 

do zamestnania a p. riaditeľku Ing. Eriku Marošovú PhD., s ktorou som sa 

zoznámila ešte na starej adrese školy – Sklenárovej ulici, kde som sa jej 

predstavila, netušiac, či budem prijatá. 

V septembri sa otvorili brány školy, všetko bolo pripravené, tešila 

som sa na žiakov, stala som sa triednou učiteľkou prvákom. Mám 

pedagogické vzdelanie, po VŠ som desať rokov pracovala v školstve a neskôr 
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štyri roky v súkromnej účtovníckej firme daňového poradcu.  Naivne som si 

myslela, že s mojimi skúsenosťami bude výučba účtovníctva ľahká, no nebolo 

to tak. Prvé roky som sa venovala prípravám, najmä metodike vyučovania a 

zvykala som si na život stredoškolskej učiteľky. 

Mala som šťastie na skúsené kolegyne – Ing. Alžbetu 

Kissovú, Ing. Tatianu Ďurkovičovú (dnes Náglovú) a Ing. Anežku Durankovú,  

ktoré v tom čase učili účtovníctvo na škole. Konzultácie a rady mi poskytli 

vždy, keď som to potrebovala. Postupne som si prešla samotným 

účtovníctvom a neskôr som učila maturantov ekonomické cvičenia. Je to 

praktický predmet, ktorý spája nadobudnuté vedomosti a zručnosti 

z viacerých ekonomických predmetov do súvislých celkov.  V začiatkoch sa 

vychádzalo z rôznych materiálov, ako učebnica EKC, krátke príklady a 

podobne, čo však celkom nezodpovedalo našim predstavám o prepojení 

teórie s praxou.  

V roku 1997 sme tvorili tím „účtovníčok“ len dve,  a to p. Kissová a ja, 

preto nám s výučbou účtovníctva vypomohol aj náš mladý kolega Ing. Martin 

Pavlovič. Bolo to náročné, pretože sme sa pustili do tvorby súvislých 

príkladov na ekonomické cvičenia. Večery som často trávila v účtovníckej 

firme, kde som kopírovala reálne účtovné doklady a pretvárala som ich 

do našich príkladov ako v naozajstnej praxi. Na škole sme ešte nemali dosť 

počítačov, na hodinách sa účtovalo ručne v denníku a v hlavnej knihe 

(na téčka) alebo v peňažnom denníku.  Dali sme vyrobiť drevené pečiatky 

vymyslených firiem a pečiatky účtovacieho predpisu na faktúry. Radosť 

pracovať! Dodnes majú žiaci pečiatkovanie hádam najradšej zo všetkého. 

Škola mala len jeden kopírovací stroj v pavilóne A. Pani sekretárka 

Silvia  veľakrát ostávala po pracovnej dobe, aby nám stihla pripraviť materiály 

na vyučovanie. Vtedy sme míňali najviac papiera my, niekedy aj tisíc kópií 

týždenne.  

Ani sme si s kolegyňou Kissovou nevšimli, že nás niektorí maturanti 

začali prezývať ako jednoduché a podvojné účtovníctvo. Dnes na to 

spomínam s nostalgiou, ale aj s poriadnou dávkou humoru. 
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V r. 1999 boli na dohodu prijatí ako externí učitelia poslucháči VŠ, 

naša bývalá vynikajúca žiačka Ingrid Sivoková a zanietený budúci účtovník 

a finančný analytik Miloš Sklenka, ktorý sa neskôr stal vysokoškolským 

učiteľom na EUBA a ešte dlho s nami spolupracoval ako odborný konzultant.  

Vtedy aj praktická maturitná skúška vyzerala inak ako dnes. Žiaci 

sedeli v klasickej triede, ráno si vylosovali, či budú maturovať z JÚ alebo z PÚ. 

Účtovali ručne, obraty a zostatky rátali  na kalkulačke.  Dôraz sa kládol aj 

na úpravu vypracovania, na používanie pravítka, na  správnu opravu chýb. 

Bola to zaslúžená maturita. Neviem si predstaviť,  ako by sa to dnes, v čase 

techniky, ekonomických softvérov a iných vymožeností, páčilo našim 

súčasným maturantom.  

Čas plynul. Z materskej dovolenky sa k nám vrátila Táňa Ďurkovičová 

a nastúpila Ing. Iveta Fandlová. V roku 2002 k nám zavítala vždy usmiata  

Ing. Renáta Zmajkovičová a v pavilóne D pribudli nové počítače namiesto 

elektrických písacích strojov. 
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Vrátim sa ešte do minulosti, na prelom tisícročia. S nadšením sme 

prijali možnosť pracovať na počítačoch, no potrebovali sme jednoduchý a 

prehľadný  program na podvojné účtovníctvo. S kolegyňou Ďurkovičovou 

(Náglovou) sme vybrali softvér V-soft, ktorý ona už poznala a prvý raz sme 

v ňom maturovali v roku 2003. V škole nebola zavedená počítačová sieť ani 

jednotné úložisko, kde by sa práce archivovali, tak sme zakúpili pre každého 

maturanta tzv. diskety , na ktoré si prácu ukladali. Diskety sa neskôr 

likvidovali buď prelomením alebo prestrihnutím.  Počítače boli pomalé a aj 

kazové, počas maturitných písomiek sme sa obávali, aby vydržali a aby skúšky 

prebehli v poriadku. Doteraz spomíname na jeden rok, v ktorom nám 

robotníci „vyhodili“ elektrinu práve počas skúšky dospelosti. Spolu s p. 

Ing. Karolom Vadaszom, správcom výpočtovej techniky, sme to však vždy 

zvládli. Od roku 2008 bol program V-soft  nahradený programom Omega. 

Súčasťou praktickej maturitnej skúšky je tiež  vypracovanie obchodného listu, 

najskôr bol v cudzom jazyku, teraz v slovenskom jazyku. Ústne maturitné 

skúšky majú dnes skoro rovnakú podobu ako mali v minulosti. Časť jednej 

otázky z účtovníctva nadväzuje obsahovo a logicky na ďalšie časti, týkajúce 

sa predmetov ekonomika, poisťovníctvo alebo úvod do makroekonómie.  

Na niekoľko rokov odišla z kabinetu zdokonaľovať sa v anglickom 

jazyku Táňa Ďurkovičová a neskôr sa rozhodla podnikať aj Iveta Fandlová.  

V roku 2006 ich vymenila  príjemná a empatická kolegyňa Ing. Dana Levčíková 

a o rok neskôr bola prijatá do školy Ing. Adriana Jurášková, ktorá sa 

presťahovala do Bratislavy až z Dolného Kubína. V období  rokov 2005 - 2007 

sme mali ešte dve kolegyne, ktoré boli na škole krátko, a to Ing. Jozefínu 

Bačovú a  Ing. Ildikó Balcsiovú. 

S nástupom kolegyne Juráškovej, tvorivej a inovatívnej vyučujúcej, 

sme sa  v roku 2017 posunuli o niečo ďalej. Program V-soft sme vymenili za 

Omegu, čo bola aj podmienka účasti  na olympiáde Mladý účtovník.  Rok 

predtým sme absolvovali školenie, mohli sme začať. Pani Jurášková ho už 

testovala  a sľúbila pomoc pri úprave súvislého príkladu na EKC. Bola 

spoluautorkou učebnej pomôcky Súvislý príklad v podvojnom účtovníctve, 

ktorý odvtedy každý rok aktualizujeme a naši „aplikáči“ ho ponúkajú ako svoj 
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výrobok maturantom. S Omegou sa začalo pracovať už v 3. ročníku na 

aplikovanej  informatike, čo nám značne uľahčilo prácu na hodinách EKC. 

Keď sa nám v roku 2009 vrátila bývalá kolegyňa s novým menom 

Náglová,  vytvorili sme stabilný tím piatich účtovníčok na škole. Ľudsky aj 

pracovne sme si sadli a dodnes zdieľame spoločne jeden kabinet. Myslím, že 

poviem za všetky z nás, že je to šťastných 13 rokov. 

Od roku 2014 nám pribudol nový voliteľný predmet praktické 

účtovníctvo. Najlepší účtovníci sa posúvajú v praktických zručnostiach 

a vedomostiach, kde sa okrem Omegy učia aj ďalšie programy Olymp.  

Najšikovnejší  reprezentujú školu na olympiáde Mladý účtovník a z poverenia 

firmy Kros, a. s. vydávame maturantom po splnení určitých kritérií  

certifikáty, ktoré potvrdzujú ovládanie práce s daným softvérom. 

Medzi našich najúspešnejších žiakov, ktorí postúpili až do 

celoštátneho finále účtovníckej olympiády patria Miroslav Bukviš, Nikol 

Beatrice Ďurčeková (obaja 2022), Samuel Tilinger, Zuzana Szakálová (obaja 

2021), Simona Mišolajová (2019), Simona Skladaná (2018), Lenka Kurťáková 

(2012), Veronika Manáková (2006) a Silvia Korbeľová (2003). 
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Mnohí  absolventi veľmi oceňujú vedomosti z účtovníctva, ktoré na 

našej škole získali. Majú materiály, z ktorých môžu čerpať, ale dôležitejšie je, 

že účtovníctvu rozumejú, majú ho radi a dosahujú v ňom vynikajúce výsledky 

aj na VŠ. Doučujú spolužiakov - gymnazistov a pri stretnutiach s nami nám 

o tom s nadšením rozprávajú. Asi 30 až 40 % našich bývalých žiakov sa venuje 

účtovníctvu profesionálne, čo nás nesmierne teší, ale aj zaväzuje pokračovať 

v práci, v poslaní učiteľa. 

Viem, že 26 rokov prežitých na našej Nevädzke, ako ju familiárne 

nazývame, stálo za to. Stretla som veľa zaujímavých a krásnych ľudí, ktorí ma 

posúvali ďalej. Dve pani riaditeľky, šesť zástupkýň, niekoľko desiatok kole-

gýň, kolegov a ostatných zamestnancov OA. A o tej minimálne tisícke mla-

dých ľudí ani nehovorím. Mala som sa od koho učiť. 

OBROVSKÉ ĎAKUJEM! 

 

Ing. Nataša Soboličová 

 

... Bez minulosti by nebola prítomnosť, ale dôležitejšia je budúcnosť... 
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Digitálny svet na Nevädzke 

Škola prešla od 90-tych rokov v oblasti využívania výpočtovej 

techniky obrovský kus cesty, a to nielen vo vyučovaní. Vždy sme sa snažili byť 

„v obraze“ a od samotného počiatku zavádzania počítačov do bežnej praxe 

sme prispôsobovali a postupne budovali nielen techniku na škole, ale aj 

počítačovú gramotnosť našich žiakov, našich učiteľov, dokonca širokej 

verejnosti a učiteľov z iných škôl.  

Už na prelome nového milénia sme sa medzi prvými zapojili do 

celonárodného projektu Infovek, o čom svedčí aj naše registračné číslo 0012. 

Vďaka projektu sme rozbehli masívne budovanie počítačových učební 

a začali sme realizovať počítačovú sieť, ktorá netradične na stredoškolské 

podmienky prepájala tri pavilóny. Do dnešného dňa máme optikou 

prepojených takmer 130 počítačov, s dvoma servermi a množstvom 

multifunkčných zariadení. 



Digitálny svet na Nevädzke 

73 

Samozrejme, mať techniku 

nestačilo, museli sme byť aj 

počítačovo zdatní. Naša 

Nevädzka sa zapojila do 

množstva rôznych projektov, 

vďaka ktorým sme vyškolili 

nielen učiteľov našej vlastnej 

školy, ale aj učiteľov z iných 

škôl,  napr. projekt Tvorba 

výučbových materiálov pre 

projektové vyučovanie s využitím informačných technológií, či projekt 

vzdelávania učiteľov Naučte sa viac. Unikátnou aktivitou bol projekt 40 Up – 

Užívajme počítač po štyridsiatke, kde sme vo viacerých kurzoch učili pracovať 

s informačnými technológiami bežnú verejnosť. Mnohí Ružinovčania 

v strednom veku tak získali počítačovú gramotnosť práve u nás. V rámci tohto 

projektu sme boli medzi prvými, ktorí vzdelávali aj imigrantov  a zorganizovali 

pre nich  nedeľný počítačový kurz.  Aj ďalšia vzdelávacia aktivita pre seniorov 

Internetová škola seniori – juniori, v ktorej naši žiaci vzdelávali staršiu 

generáciu pri práci s internetom sa stretla s veľkým úspechom a vyslúžili sme 

si za ňu aj ďakovný list od primátora Bratislavy.  Naši žiaci sa vynikajúco vžili 

do roly lektorov a veľmi im pristala. Keď  na vlastnej koži pocítili úskalia 

lektorovania a vyučovania, začali sa dívať na svojich učiteľov úplne inými 

očami.  

 Jedinečnou príležitosťou pre nás bolo zapojenie sa do projektu 

Microsoft IT Academy Program, vďaka ktorému sme umožnili žiakom získať 

medzinárodne platné certifikáty Microsoft Office Specialist. Zriadili sme ako 

jedna z dvoch stredných škôl na Slovensku aj certifikačné centrum Microsoft 

priamo na škole a získali sme ocenenie za Top aktivitu (MOS certifikácia 

študentov akademických kurzov) v súťaži Microsoft IT Academy Top 

Excellence. 
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Využili sme aj možnosť 

zapojenia sa do projektu Počí-

tačové zručnosti pre život 

organizovaného našim zriaďo-

vateľom (Bratislavský samo-

správny kraj), ktorý nás inšpiro-

val k zavedeniu nového voliteľ-

ného predmetu. Už päť rokov 

vďaka nemu pripravujeme 

našich žiakov na získanie medzinárodného „vodičáku na počítače“ ECDL, 

ktorý im umožňuje vierohodne zdokladovať svoje zručnosti v tejto oblasti. 

Úspešnosť máme takmer stopercentnú. 

Na vavrínoch sme rozhodne nezaspali – aj v neľahkej dobe pandémie 

sme sa rýchlo prispôsobili novej situácii a bez problémov prešli najskôr na 

dištančné vyučovanie a neskôr aj na hybridný spôsob vyučovania. Tento 

náročný spôsob vyučovania žiakov prítomných nielen v triede ale súčasne 

pripojených online, nám umožnilo dovybavenie všetkých učební online 

kamerami snímajúcimi priestor pred tabuľou, kvalitnými ozvučovacími 

zariadeniami a samozrejme potrebným softvérom. Učitelia prerobili svoje 
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materiály na digitálne a dokázali tak aj v čisto online prostredí poskytnúť 

žiakom plnohodnotnú výuku. 

Aj naše obľúbené workshopy sme bez problémov preniesli do online 

sveta. Keď nemohli naši lektori z praxe prísť za nami do školy, „pustili“ sme 

ich k nám digitálne. 

Pandémia nám skrížila viacero plánov. Už dva roky po sebe sme 

nemohli prezentovať život na našej 

škole počas dní otvorených dverí. 

Tak sme sa prispôsobili – DOD pre-

behlo viackrát online formou a aby 

záujemcovia o štúdium mali aj ob-

razovú predstavu čo sa u nás všetko 

deje, pripravili učitelia spolu s na-

šimi žiakmi, absolventami školy 

a spolupracujúcimi organizáciami 

takmer 50 krátkych videí z rôznych oblastí života našej školy zverejnených na 

školskej web stránke.  

Celé roky mapuje život školy nielen naša oficiálna web stránka, ale aj 

školský Facebook či Instagram, na ktoré sme náležite pyšní. Tu sa o nás každý 

dozvie naozaj všetko.  

Dnes sme zapojení do národného projektu edit1 Digitálna 

transformácia školy. Digitálna doba je prirodzenou súčasťou dnešného 

života, preto žijeme súčasnosťou, nebojíme sa výziev a smelo hľadíme vpred.  

 

Ing. Jana Orthová, Ing. Eva Stančíková 
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Občianska náuka a Olympiáda ľudských práv na 
Nevädzke 

Olympiáda ľudských práv (OĽP) 

stredoškolskej mládeže je postupová 

súťaž. Realizuje sa písomnými a ústnymi 

súťažnými formami: testami, poznatkovo-

postojovou prezentáciou téz, riešením 

modelových prípadov/situácií, obhajobou 

písomných prác a riešením finálových 

zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha 

v  školských a krajských kolách a vrcholí 

v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády 

ľudských práv je prispieť k ľudsko-

právnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k de-

mokratickému občianstvu, celkovej kul-

tivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základ-

ných pilierov demokracie. 

Naša škola sa dlhé roky zapája do Olympiády ľudských práv, ale 

v školskom roku 2017/2018 sa nám pre nás podaril historický úspech. Žiak 

Ondrej Sekáč sa úspešne kvalifikoval v krajskom kole a postúpil 

na celoslovenské kolo OĽP do Omšenia. Úspech to bol o to výnimočnejší, že 

z postupujúcich v rámci kraja bol 

Ondrej jediný študent z odbornej 

školy a rozhodne sa nestratil 

v konkurencii študentov z gymná-

zií. Ďalší školský rok bol pre nás 

rovnako úspešný, ďalší náš žiak 

Marco Berki sa opäť ako jediný 

študent odbornej školy z kraja 

kvalifikoval na celoštátne kolo. 
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Svoj postup Marco zopakoval aj o rok 

neskôr, avšak v dôsledku pandémie bolo 

celoštátne kolo zrušené. 

Úspechy na Olympiáde ľudských 

práv boli pre študentov cestou k novým 

súťažiam a workshopom, na ktorých 

dosiahli významné umiestnenia a otvorili 

im cestu k novým poznatkom a skú-

senostiam.  

Z tých najvýznamnejších spome-

nieme 1. miesto v Rade Európskej únie 

v projekte Rozhoduj o Európe (Marco 

Berki), postup do  celoslovenského kola 

Olympiády o Európskej únii (školský tím v zložení Marco Berki, Filip Slezák, 

Samuel Štipkala), účasť na  simulovanom zasadnutí Kongresu USA (Marco 

Berki). 

Mgr. Darina Chobotová 

 



Telesná a športová výchova na Nevädzke 

79 

Telesná a športová výchova na Nevädzke 

 

Nie každý je od narodenia 

športovec. A nie každého šport 

baví. Napriek tomu je pohyb pre 

telo i zdravie nesmierne dôležitý. 

Zrejme aj z tohto dôvodu sa na 

škole medzi predmety radí telesná 

a športová výchova (ďalej len TŠV). 

Pre niekoho najobľúbenejší pred-

met na škole.😊 

Vedenie školy sa vždy 

snažilo obsadiť pozíciu učiteľa 

telocviku kvalifikovanými učiteľmi.  

Na našej škole sa vystriedalo 

viacero vyučujúcich, dovolím si 

spomenúť zopár z nich, ako Mgr. 

Anna Jančiarová, Mgr. Oľga 

Radičová Oľga, Mgr. Ina Muránska, Mgr.  Herta Sládečková, PaedDr. 

Július Drgoňa, Mgr. Eva Cíchová, PaedDr. Anton Kurinec, Mgr. Peter Urban. 

V súčasnosti pôsobí na našej škole trojica telocvikárov v zložení 

Mgr. Katarína Tomascheková, Mgr. Ľubomír Zagorov a Mgr. Matúš Kovalčík. 

 V priestoroch školy na Sklenárovej ulici bola telocvičňa v havarijnom 

stave, preto sa museli klasické hodiny v telocvični nahradiť hodinami na 

plavárni. Rozvrh bol prispôsobený tak, aby žiaci zvládali presun škola – bazén 

– škola bez akýchkoľvek problémov. Pre niektorých to bola šanca prekonať 

strach z vody, prekonať samých seba, naučiť sa plávať a pre niekoho ďalšia 

príležitosť zdokonaliť sa v  plávaní. 

O telocvičňu na Nevädzovej ulici sa od začiatku fungovania školy 

delíme so špeciálnou ZŠ.  Počas uplynulých 30 rokov mohli žiaci aj učitelia 

využívať telocvičňu v rámci rôznych športových krúžkov.   
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Najväčší úspech mal 

turistický krúžok. Umožnil žiakom 

splav Malého Dunaja, Mošonského 

Dunaja, Vltavy, výstup na Rysy, 

Ostrvu a Solisko. 

Na škole sa stali tradíciou aj 

medzitriedne turnaje vo futsale, 

volejbale, basketbale a florbale. 

Zúčastňujeme sme sa medziškolských športových súťažiachv Bratislavskom 

kraji. Naša škola vždy mala a má šikovných žiakov, ktorí sa nestratili ani na 

celoslovenskej úrovni, kde dosahovali vynikajúce výsledky. 

 

Ako škola sme získali mnohé ocenenia, dovolím si niektoré 

spomenúť:  

Školský rok 2001/2002: Krajské kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto 

Školský rok 2003/2004:  Coca-Cola Cup volejbal dievčat – 1. miesto 

Školský rok 2009/2010:  

Krajské kolo atletika: 

Natália Ševčíková – beh na 800 m – 1. miesto 

Silvia Lapinová – beh na 800 m – 2. miesto 

Adrián Pavelka – beh na 1500 m – 1. miesto 

Adrián Pavelka – beh na 3000 m – 2. miesto 

Majstrovstvá Slovenska v atletike: 

Adrián Pavelka – štafeta 4 x100 m – 2. miesto 

Natália Ševčíková – beh na 800 m – 3. miesto 

Medzinárodný futbalový turnaj Hollabrunn – 

2. miesto  

 

Školský rok 2012/2013: 

Krajské kolo atletika: 

Laura Mikócziová – beh na 100 m – 3.  miesto 

vrh guľou – 2. miesto 
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Monika Dávidíková – beh na 400 m – 3. miesto  

Hanka Košanová – beh na 200 m – 3. miesto  

Hallon, Žilavý, Košanová, Dávidíková – štafeta 4x100 m – 2. miesto  

Školský rok 2020/2021: 

Majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev SŠ v online šachu – 3. miesto   

V zastúpení Bötösová, Štipkala, Mokriš, Kunovičová a Kouhen Sabri 

Majstrovstvá Slovenska v online šachu – účasť Kataríny Bötösovej a Samuela 

Štipkalu 

 

Vyučujúci TŠV sa každoročne snažia organizovať pre  žiakov 1. ročníka 

lyžiarsky kurz. Podarilo sa nám navštíviť lyžiarske strediská, ako sú Jasná, 

Donovaly, Makov, Skalka pri Kremnici, Poľana. Pre žiakov 3. ročníka 

každoročne organizujeme Kurz ochrany života a zdravia  a účelové cvičenia 

pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

Aktívne sa zapájame do rôznych projektov, napr. projekt „Otvorená 

škola“ v spolupráci s BSK, ďalej projekt „Deti zachraňujú životy“ v spolupráci 

s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, alebo projekt „Prvá 

pomoc trochu inak“ v spolupráci s hercom Michalom Kubovčíkom 

a profesionálnym záchranárom Františkom Majerským. 
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Posledné dva roky sú 

poznačené netradičnou pan-

demickou situáciou Covid-19, 

ktorá nás prinútila prejsť na 

dištančné vzdelávanie, kde sme 

už nevedeli priamo pôsobiť na 

žiakov. Pre  predmet TŠV asi 

najviac nevyhovujúce. Najskôr 

sme praktizovali teoretické 

prednášky na  témy ako Zdravá 

výživa, Olympizmus, Zdravý životný štýl a pravidlá športov. Ale keďže najlepší 

pre nás všetkých je predsa len pohyb ako taký, tak sme začali využívať 

moderné digitálne technológie. Do mobilných telefónov máme možnosť 

nainštalovať a bezplatne využívať rôzne aplikácie, ktoré vedia zaznamenávať 

a ukladať vykonávané pohybové aktivity online. Každá aktivita konkrétneho 

žiaka sa dá odsledovať a následne vyhodnocovať. 

V zdravom tele zdravý duch je výrok, ktorý používali už starí Gréci. 

A opäť raz sa potvrdzuje, že to boli múdri ľudia, ktorí vedeli, o  čom 

rozprávajú. Človek sa cíti dobre, keď je zdravý. A to nielen po fyzickej, ale aj 

psychickej stránke. Športu zdar! 

 

Mgr. Katarína 

Tomascheková 
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Výber z projektov školy 

Hospodársky týždeň 

Hospodársky týždeň má na našej 

škole dlhoročnú tradíciu. Prvý kurz sa 

uskutočnil v školskom roku 1993/94. Kurz sa 

stretol s obrovským úspechom u študentov 

a preto sme ho začali organizovať každý rok. 

Samotná myšlienka tohto projektu 

pochádza zo  Švajčiarska, pričom hlavnými 

realizátormi tohto projektu na Slovensku boli 

práve švajčiarska nadácia Ernsta 

Schmidheinyho (čítaj Šmidhajnyho) v Zürichu 

a Metodicko-pedagogické centrá. Kurz bol 

určený pre študentov stredných škôl. 

Hlavným cieľom tohto kurzu bolo netradičným spôsobom 

sprostredkovať študentom stredných škôl problematiku trhového 

hospodárstva a naučiť ich komplexne vnímať podnikateľské prostredie. 

Hospodársky týždeň v sebe spája mnoho prvkov, cez vzdelávanie, výchovu až 

po zábavu. Študenti sa rozdelia do troch podnikov a začnú rozvíjať 

podnikateľskú činnosť. Rozhodujú o druhu vyrábaného výrobku, o použitom 

materiály, o kvalite vyrábaného výrobku, o jeho cene, o reklamnej činnosti a 

pod. Musia tvoriť propagačné materiály, 

reklamné šoty. Popritom nesmú zabudnúť 

na budovanie vzťahu s verejnosťou, na 

kontakt s médiami, či na ochranu 

životného prostredia. Nad tým všetkým 

bdie pozorné oko lektora. Striedajú sa tu 

klasické prednášky, cvičenia a rôzne 

ekonomické hry.  Často krát sa pracuje 

dlho do noci.  
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Jednotlivé rozhodnutia podnikov 

sa potom spracúvajú cez počítačový 

simulačný program, ktorý rozhodnutia 

študentov vyhodnocuje. Podniky sa tak 

dozvedia mnoho zaujímavých informácií, 

pričom asi najpodstatnejšou je výsledok 

hospodárenia v jednotlivých podnikoch. 

Zisk vždy poteší. 

Projekt Hospodársky týždeň možno smelo zaradiť medzi 

najúspešnejšie projekty v oblasti moderného ekonomického vzdelávania 

študentov stredných škôl na Slovensku. Potvrdzujú to aj naše skúsenosti. 

Študenti mohli nahliadnuť do sveta podnikania zábavnou formou, mali 

možnosť, aspoň na chvíľu, vžiť sa do úlohy podnikateľov. O úspešnosti tohto 

projektu svedčia aj tisícky úspešných  absolventov, medzi ktorých patria aj 

študenti našej školy. 

 

Ing. Martin Pavlovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodársky týždeň na OA - rok 1993 
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Stredoškolská odborná činnosť 

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - je 

záujmová činnosť, kde priestor dostávajú 

aktívni a talentovaní žiaci - spracovávajú svoje 

projekty na zaujímavé aktuálne témy. 

Na začiatku je väčšinou len odhodlanie, že sa 

do toho pustím. Postupne prichádzajú nápady, 

prvé osnovy práce, spracované dotazníky, 

rôzne návrhy, nápady na vylepšenia a mnoho 

mnoho hodín konzultácií, zberu informácií, 

podkladov, štúdia a tvorby práce. Výsledkom 

je mnohokrát veľmi zaujímavý projekt 

odprezentovaný aj pred odbornou komisiou. 

Jednoznačným prínosom je rozvoj tvorivosti, kreativity, kritického myslenia, 

budovanie sebadôvery, práca v tíme, ale aj aplikácia nadobudnutých 

teoretických vedomostí v praxi. Nezanedbateľným cieľom je aj zlepšovanie 

prezentačných a komunikačných zručností. U nás sa SOČ venujeme už 

od založenia obchodnej akadémie. O  dobrej práci našich študentov 

a ich pedagógov svedčia dosahované úspechy. Organizátorom súťaže je 

Štátny inštitút odborného vzdelávania.  

 

  Ing. Zuzana Ščevíková 
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Najvýznamnejšie úspechy v histórii školy  

(všetky umiestnenia sú z celoslovenských kôl SOČ): 

2020/21 

Nicol Beatrice Ďurčeková, Diana Populová - 2. miesto - Ekonomika a riadenie 

“Dominant medzi lavičkami” – odborné vedenie Ing. Martin Pavlovič 

Marianna Schusterová, Veronika Pravdová - 4. miesto - Ekonomika a 

riadenie – “Zber papiera a iné činnosti spojené so životným prostredím” - 

odborné vedenie Ing. Zuzana Ščevíková 

Marco Berki - 4. miesto - História, filozofia, právne vedy – “Legislatívne 

problémy Industrie 4.0” - odborné vedenie Ing. Zuzana Ščevíková 

2019/20 

Viktória Kanichová, Ondrej Sekáč - 4. miesto - Cestovný ruch, hotelierstvo, 

gastronómia – “Pôvod surovín v stravovacích zariadeniach”  

Marco Berki - 4. miesto - Ekonomika a riadenie – “Dopad Industrie 4.0 na 

spoločnosť a trh  práce” - odborné vedenie oboch prác Ing. Zuzana Ščevíková 

2017/18 

Dominika Birková, Simona Mišolajová - 4. miesto - Ekonomika a riadenie – 

“Pracovné prostredie v škole” - odborné vedenie Ing. Zuzana Ščevíková 

2016/17 

Nikola Viglaská, Jakub Mikuláš - 4. miesto - Ekonomika a riadenie – “Podiel 

domácich potravín v obchodných reťazcoch na Slovensku” - odborné vedenie 

Ing. Zuzana Ščevíková 

2015/16 

Veronika Tichá, Martin Čulen - 4. miesto - Ekonomika a riadenie – “Plytvanie 

potravinami” - odborné vedenie Ing. Mária Majcherová 

1996/97 

Petra Nagyová - 3. miesto - Ekonomika a riadenie – “Rozvoj malého a 

stredného podnikania na Slovensku” 

1993/94 

Kristína Královičová – 2. miesto - Ekonomika a riadenie – “Slovenský 

kapitálový trh”  
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Názory úspešných riešiteľov: 

 

"SOČ bola pre mňa jedna z najzaujímavejších 

skúseností na strednej škole, ktorá pomohla 

tvarovať moje akademické smerovanie. Počas 

procesu získavania a spracovávania informácií som 

mal možnosť zoznámiť sa s expertmi z rôznych 

odborov ako ekonomika, právo a technológia. Táto 

skúsenosť mi pomohla rozvinúť najmä moje kritické 

myslenie a analytické schopnosti. Pre mňa osobne, 

riešenie tém týkajúcich sa technologického vývoja 

mi umožnilo vidieť svet ako živý a meniaci sa 

organizmus, ktorý som začal chápať o čosi lepšie.  Preto verím, že zapojenie 

sa do tohto projektu je nesmierne obohacujúca skúsenosť a skvelá príprava 

aj na univerzitné štúdium."       

        Marco Berki 

 

„Počas SOČ som sa naučila kritickejšie myslieť. Táto 

zručnosť je aktuálne najdôležitejšou počas môjho 

štúdia na Amsterdamskej výberovej vysokej 

škole. Sočka ma ďalej naučila vyhľadávať informácie, 

naučila ma pracovať s nimi, selektovať a vytvoriť 

zmysluplný celok. Počas SOČ bola dôležitá 

vynaliezavosť a nie memorovanie, čo veľmi 

oceňujem! SOČ považujem za skvelý tréning do 

budúcna. Zručnosti zo SOČ dennodenne používam. 

Teraz ich mesačne napíšem niekoľko :) počas môjho aktuálneho štúdia na 

Amsterdam University College. Zaujímavý zážitok si bohužiaľ nepamätám, ale 

určite oceňujem profesionálne odborné vedenie nášho konzultanta, dôveru 

a vytrvalosť s nami!“      

 Xenia Sikora 
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„Ako pozitívum vidím to, 

že pri spracovávaní práce 

som si uvedomila, čo ma 

naozaj baví a čomu sa 

chcem aj v budúcnosti 

venovať.  Skúsenosti a 

zručnosti, ktoré som 

získala, využívam v pod-

state dennodenne, pri 

každej seminárnej práci, 

dokonca aj teraz pri bakalárskej.“  

           Kristína Knotková 

 

„V rámci daného projektu sme spracovávali tému Marketing v malých 

a stredných podnikoch na Slovensku. Výsledkom našich konzultácií bolo 

vytvorenie fiktívnej firmy  Makovička, 

na ktorú mám dodnes veľmi pekné 

spomienky. Vždy, keď niekde uvidím 

makové výrobky, spomeniem si na 

túto príjemnú skúsenosť. Následne 

sme vypracovali na našu Makovičku 

celý marketingový plán. Okrem toho, 

že nám vypracovanie SOČ-ky zabralo 

veľa času, veľmi nás to na druhej 

strane bavilo. SOČ odporúčam 

každému jednému žiakovi strednej školy a najmä obchodnej akadémie, ktorú 

som navštevovala aj ja, pretože viem, že Vám pri práci bude nápomocných 

mnoho učiteľov. Tak neváhajte a smelo do toho. Svoju účasť na SOČ-ke 

neľutujem a vrhla by som sa do nej znova.“   

Karin Sillová 
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„Počas tvorby našej práce sme sa 

naučili veľa nových vecí. Simulované 

pracovné pohovory, ktoré sa nám 

podarilo uskutočniť na našej škole 

boli veľmi poučné. Vďaka nim sme si 

mohli vyskúšať ako taký seriózny 

pracovný pohovor vyzerá a ako sa na 

neho pripraviť. Vďaka našej pani 

učiteľke Ščevíkovej, ktorá nám 

s týmto projektom celú dobu pomáhala sme sa úspešne umiestnili.“   

 

                       Tereza Miháliková 

 

 

„V treťom ročníku som sa zúčastnila 

SOČ-ky v odbore Cestovný ruch, 

hotelierstvo, gastronómia s mojou 

prácou Objav krásu a pokoj 

exotických krajín. Moja práca bola v 

podstate sprievodca krajinami ako 

Japonsko, Kórea a Hongkong. Keďže 

som vytvárala brožúru, musela som 

si všetok obsah sama napísať a sama 

spraviť aj dizajn, čo bolo zo začiatku dosť náročné. Pamätám si, ako som sa 

cez zimné prázdniny skoro vôbec nepohla od počítača, kým som zistila ako 

ktoré programy fungujú a ako čo nadizajnovať. Avšak to, čo som sa už vtedy 

naučila, sa stalo základom, ktoré viem doteraz zúžitkovať, keďže momentálne 

študujem na Sejong Univerzite v Kórei manažment a marketing. Práca 

na SOČ-ke mi teda nielen pomohla zistiť, čo chcem v budúcnosti študovať, ale 

ma aj naučila základy.“      

Julianna Repková 
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Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

 

Do programu 

Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburghu (DofE) sa naša 

škola zapojila v roku 2015. Ide 

o komplexný rozvojový 

program, ktorý umožňuje 

mladým ľuďom vo veku 14 až 

24 rokov rozvinúť svoje 

schopnosti a charakterové 

vlastnosti pre potenciál a 

pomôcť im uspieť v živote. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú 

individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu 

posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami 

seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný 

život. 

Naši študenti, ktorí sa do tohto programu zapojili a úspešne zvládli 

svoje osobné výzvy, sa rozvíjali a venovali rôznym aktivitám v  oblasti talentu, 

športu a dobrovoľníctva.  

V oblasti talentu niektorí trénovali sústredenie a rovnováhu 

potrebné pre zvládnutie parkuru, iní sa venovali fotografovaniu, vareniu, 

pečeniu, písaniu poézie, bylinkárstvu, učili sa cudzie jazyky, hru na hudobný 

nátroj, dokonca niektorí si dali za cieľ vypátrať rodokmeň svojej rodiny čo 

najhlbšie do minulosti a to sa im aj to podarilo 😊, niektorí sa učili pochopiť 

reč tela. 

Medzi osobné výzvy a ciele 

v oblasti športu, či už to boli začiatočníci 

alebo tí, ktorí sa chceli posúvať ďalej, patrili 

bicyklovanie, beh, plávanie, lukostrelba, 

thaibox, jazda na koni, korčulovanie, 
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niektorí sa naučili základy ľadového hokeja, iní venovali náročnejším 

pozíciám v jóge. 

Dobrovoľníctvo je 

jedným zo spôsobov ako 

dávať a dostávať zároveň.  

Naši študenti v tejto oblasti 

napríklad pomáhali 

spolužiakom s doučovaním 

niektorých predmetov, čistili 

svoje okolie od odpadkov, 

urobili zbierku 

nepotrebného oblečenia, 

venovali sa problematike 

bioodpadu, iní zas pomáhali fyzicky a mentálne postihnutým v dennej 

starostlivosti, alebo starším ľuďom s úpravou záhrady (pričom sa zároveň 

zdokonalili v tvorbe skalky), niektorí pomáhali so  starostlivosťou o zvieratá v 

útulkoch, alebo kreatívne vypĺňali voľný čas deťom v materskej škole.  

 

Dobrodružná expedícia je výzvou k 

prekonaniu obáv z  neznámeho a príležitosťou 

vyraziť s ostatnými účastníkmi programu na 

niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta. Hoci je 

fyzicky najnáročnejšou výzvou pre všetkých 

účastníkov, ktorí si doslova siahnu na dno svojich 

síl, pre mnohých sú zážitky z nej 

nezabudnuteľné. V tejto oblasti naši študenti 

objavovali krásy Malých Karpát, čaro 

banskoštiavnických tajchov, ale aj Horného 

Považia.  
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Úlohou nás, vedúcich 

mentorov programu,  

je motivovať a viesť 

študentov v oblastiach, 

ktoré ich zaujímajú a 

chcú sa im venovať, 

učiť ich  samostatnosti, 

zodpovednosti za seba 

i ostatných, ale tiež 

povzbudzovať v nich 

sebavedomie. Máme 

unikátnu  možnosť objaviť tie stránky našich žiakov, ktoré nemáme príležitosť 

spoznať počas bežných vyučovacích hodín. 

Mgr. Katarína Barnová 

 

A ako to vidia naši úspešní Dofáci? 

PEŤA : 

“Programu DofE som sa zúčastnila po presviedčaní od mojej kamarátky, aby 

som sa zapojila s ňou a vyskúšala niečo nové. Zo začiatku som bola skeptická, 

rozmýšľala som, čo je to vlastne za program a čo sa tam bude diať, no  neskôr 

som ľutovala, že som sa nezapojila už v nižšom ročníku. Určite program 

odporúčam. Rozšírite si obzory, skúsite veci, na ktoré ste sa neodhodlali. 

Najlepšou motiváciou je vidieť, ako sa váš cieľ postupne napĺňa a vy už mierite 

k ukončeniu úrovne a taktiež, že môžete tieto pozitívne zmeny sledovať 

na sebe. Pre mňa jednou z najlepších spomienok boli prípravne kurzy 

na dobrodružnú expedíciu a samotná dobrodružná expedícia. Nie vždy sme 

boli pedanti a splnili všetky úlohy, čo sme dostali, ale myslím si, že sme sa 

pripravili nakoniec dobre a vôbec nevadilo, že sme skúšobnú expedíciu kvôli 

pandémii ani nemali. Veľa sme sa nasmiali a myslím, že sme boli ako kolektív 

skvelá partia. Z expedície mám veľa super spomienok. Účasť v programe ma 

naučila trpezlivosti, a tiež mi dodala energiu a dobrý pocit, že rozvíjam seba 
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a svoj potenciál. A keď nastane kríza a vy sa cítite bezmocný, vždy sú tam vaši 

lektori a koordinátori, ktorí sú tu pre vás a podporujú vás.”   

 

GABO 

"Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je projekt, ktorý sa oplatí skúsiť. 

Definitívne ho odporúčam ľuďom, ktorí majú silnú vôľu zlepšovať sa, ale aj 

tým, ktorí sa chcú zlepšiť, ale chýba im motivácia. Nehľadajte ďalej, DofE je 

totiž skvelým motivátorom. Osobne som DofE absolvoval v 1. ročníku 

na bronzovú úroveň a bolo to skvelé. Mojou najobľúbenejšou aktivitou bolo 

tvorenie vlastného rodokmeňa, vďaka ktorému som sa dozvedel mnoho 

zaujímavostí o mojich predkoch. Ešte viac som si užil záverečnú expedíciu, 

ktorá bola jednak náročná, ale aj veľmi zábavná." 

 

KATKA 

“Ako absolventka programu Cena Vojvody z Edinburgu, som sa naučila 

veciam, o ktorých som nevedela, že ma v živote niekedy môžu baviť. Naučila 

som sa trpezlivosti a vytrvalosti. Spoznala som skvelú komunitu ľudí. Získala 

nové, vtipné zážitky a hlavne som sa zaľúbila do aktivít, ktoré som mala vďaka 

DOFE možnosť vyskúšať.“ 
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Erasmus+ 

 Naša Nevädzka 

oslavuje krásnych 

30 rokov. Za ostatných 12 

rokov sa rozletela 

do sveta a spoznáva 

nových partnerov a školy 

po celej Európe.  Začínali 

sme skromne v roku 2008 

projektom School of the 

Future od British Council: 

z 3 vybratých slovenských  

škôl sme boli jediná odborná škola.  Projekt umožnil 3 žiakom našej školy 

vymýšľať v medzinárodnom tíme školu budúcnosti. Navštívili Londýn, 

stanovili krásne vízie modernej školy 21. storočia – mnohé z nich sa 

v súčasnosti naozaj uplatňujú: učíme sa prezenčne aj dištančne, zvládame 

nové technológie, učitelia sa snažia byť žiakom mentormi.  

Od roku 2010 sa zapájame do projektov Comenius/Erasmus. Naším 

trvalým a stabilným partnerom sa stala odborná škola v Bottrope 

v Nemecku. Za desať rokov úspešnej spolupráce sme preskúmali život 

a odborné perspektívy mladých ľudí v partnerských krajinách, pracovali 

na medzinárodných kompetenciách v obchode, vyvíjali kreatívne firmy 

s voľno-časovými aktivitami. V súčasnosti pracujeme na ekologických 

zmenách a chceme zmeniť aj našu školu na eko a bio školu.  

Okrem spolupráce v partnerstve škôl sme posielali našich žiakov 

na odbornú prax do Londýna a Ostravy. Učiteľom sme umožnili náčuvy 

na špičkových obchodných akadémiách v Čechách. Zorganizovali sme 

56 žiackych a 25 učiteľských mobilít. Na projektoch  spolupracovalo 

70 žiakov.  



Výber z projektov školy 

95 

Práca na medzinárodných projektoch Erasmus – partnerstvo škôl je 

náročná na čas, vedomosti,  zručnosti a jazykové znalosti. Počas školského 

roka si mnohí ťukajú na čelo, čo tí Erasmáci zase vymýšľajú a vo voľnom čase 

pracujú. Čo z toho majú? Podľa niektorých len drinu a prácu navyše. Podľa 

nás – Erasmákov zase príjemný pocit z dobre vykonanej práce a krásne 

zážitky z medzinárodných 

stretnutí. Je príjemné vidieť 

našich žiakov, ako pracujú 

v medzinárodných tímoch, 

vymýšľajú originálne riešenia, 

dokážu sa naučiť ovládať 

množstvo nových programov 

a nástrojov, vedia si zorganizovať prácu a využiť znalosti zo mnohých 

predmetov. Vtedy si my, učitelia z partnerských škôl, povieme: „Takýchto 

žiakov by som chcel mať v triede.“  

Erasmus nám dal krídla. Spoznali sme školu vo  Fínsku: prechádzali 

sme sa po zamrznutom mori a mali piknik v ľadovom paláci. V Štokholme sme 

navštívili nevídano modernú špičkovú odbornú školu, v ktorej žiaci aj učitelia 

fasujú na štúdium notebooky. V nemeckom Bottrope sme natáčali reklamné 

spoty v profesionálnom štúdiu. V Barcelone sme sa naučili niektoré cirkusové 

grífy. V tureckom Istanbule sme používali najväčšiu interaktívnu tabuľu.  

V poľskom Gdaňsku sme mrzli pri Severnom mori a prezentovali naše 

„milionárske“ kvízy.  V Bratislave sme sa roztancovali a potom sa zabudli pri 

práci až do večera, tak sme museli potme preskakovať zamknutý plot.  

 

Čo sme za tých 10 rokov v Erasme vytvorili? 

Prezentácie, filmy, brožúry. Fiktívnu reštauráciu  Delish 

s medzinárodným menu, Príručku medzinárodného podnikateľa, originálne 

firmy na podnikanie vo voľnočasových aktivitách s logom, sloganom aj 

reklamnou kampaňou. Zvládli sme nové programy Business Model Canvas, 

Empathy Maps, Pecha Kucha, Trello, atď.  Za výsledkami sa skrýva usilovná 

a kreatívna práca našich žiakov aj učiteľov, mnoho hodín príprav a stretnutí.  



Výber z projektov školy 

96 

Nezastavila nás ani Corona a lockdown. Prešli sme do virtuálneho 

priestoru. Učitelia sa stretávali pravidelne každý mesiac. Vytvorili sme 

medzinárodné skupiny žiakov, stretávali sa na online 

meetingoch, spoznávajú sa a spolupracujú na diaľku. Pripravili sme sa aj na 

študentskú konferenciu v Bottrope a Karlových Varoch.  

Výsledky našich  projektov sú vynikajúce. Vidíme pokrok v jazykových 

znalostiach, v odborných kompetenciách, žiaci aj učitelia sa nám rozvíjajú  

priam pred očami. Naučili sme sa spolupracovať s veľmi odlišnými národmi 

a rešpektovať rôzne kultúrne zvyklosti.  

 

Erasmus nám dáva krídla.  

Vylietame do Európy, spoznávame  nové 

školy, iných žiakov, spolupracujeme 

v medzinárodných tímoch, žiaci praxujú 

v zahraničných firmách odkázaní len 

na svoje znalosti a schopnosti. Učitelia 

získavajú skúsenosti na iných odborných 

školách. Spoločne tak môžeme realizovať 

odvážne nové idey a posúvať našu školu na 

novú vyššiu úroveň. Veď Nevädzka je 

škola, na ktorú sa nezabúda. 

 

Ing. Eva Stančíková 

 

Kristína Knotková : 

Vždy som vedela, že na strednú školu chcem ísť do Bratislavy. 

Pri vyhľadávaní obchodných akadémií sa mi práve Nevädzka ukázala 

na popredných priečkach najlepších stredných odborných škôl v Bratislave.  

Tak som si podala prihlášku, prišla na prijímacie skúšky a musím povedať, 

že hneď som vedela, že práve na túto školu chcem nastúpiť. Jednoducho ma 
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niečím očarila. S odstupom času to vidím 

ako to najlepšie, čo som mohla urobiť. Som 

naozaj rada, že som mohla byť súčasťou 

Nevädzky. Vždy som rada reprezentovala 

našu školu a aj teraz hovorím o nej len to 

najlepšie. Škola mi ukázala, čo ma naozaj 

baví, čomu sa chcem aj v budúcnosti 

venovať.  

Tie štyri roky prežité na tejto 

obchodnej akadémii neboli len o učení sa 

a skúšaní. Škola ponúka aj množstvo 

mimoškolských aktivít. Zapojila som sa do 

niekoľkých odborných súťaží, ale napríklad 

aj do programu Erasmus. Vďaka Erasmu som mohla spoznať kopu nových 

ľudí, s ktorými som až doteraz v kontakte. Okrem nových kamarátov 

z rôznych kútov sveta som sa zlepšila aj v cudzom jazyku, v tímovej práci, 

vystupovaní a celkovo komunikácii s ľuďmi. Vycestovali sme spolu so 

spolužiakmi a pani profesorkami za zážitkami a novými skúsenosťami. Boli to 

pekné „navyše“ prežité chvíle v škole (ale aj mimo nej)  s našimi pani 

profesorkami, 

s ktorými sme 

sa aj  takouto 

formou zblížili.  
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Ekológia a ochrana životného prostredia 

 

Príroda a ekológia sú témy, ktoré sú srdcu 

blízke väčšine z nás. Aj naša škola si uvedomuje, 

aký veľký dopad môže mať na svoje okolie 

zodpovedným správaním. Aj preto sme sa 

spoločne so žiakmi venovali v posledných rokoch 

nasledujúcim environmentálnym projektom. 

 

Triedenie a recyklácia 

Jedným z najvýznamnejších EKO projektov, 

do ktorých sa škola pravidelne rok čo rok zapája sú 

Recyklohry, v rámci ktorých sa zbierajú použité 

batérie, mobily a iné drobné elektro spotrebiče.  

Cieľom súťaže je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti triedenia 

a recyklácie elektro odpadu a ochrany životného prostredia. Najaktívnejší 

študenti získavajú finančné odmeny a škola získava za nazbierané body 

učebné pomôcky. 

K ochrane prírody vie každý žiak a učiteľ prispieť aj individuálne, a to 

triedením odpadu priamo v triedach. Cieľom je 

minimalizovať zmesový odpad a vytrieďovať 

plasty a papier.  

Vrchnáky z plastových fliaš sa zbierajú 

separátne. Ich výmenou sa finančne vypomôže 

dôchodkyni na nový invalidný vozík.  

 

Externé projekty a súťaže 

Radi sa zapájame aj do špeciálnych dní v roku. V rámci Dňa Zeme 

alebo Upracme si Slovensko chodíme čistiť okolie školy od odpadkov.  
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Zúčastňujeme sa aj akcie Greenday, s ekologickými prednáškami 

a praktickými súťažami s možnosťou výhry. Získali sme tak napríklad čističku 

vzduchu do triedy, alebo koše na triedenie odpadu do všetkých tried. 

Každoročne pomáhame aj projektu Liga proti rakovine zbierať 

finančné prostriedky za narcis, čím pomáhame chorým ľuďom v núdzi. 

 

Ekológia je aj recyklácia látok. Na škole zbierame staré látky, 

z ktorých sa vyrábajú napríklad návleky pre žiakov do  informatických učební. 

 

Príroda v areáli školy 

Dlhodobým projektom školy sú aj Motýlie lúky v školskom 

areáli.Cieľom projektu je úprava trávnika nachádzajúceho sa pred jedálňou 

v areáli školy. Ide o plochu 30 m2, ktorú sme premenili na kvitnúcu lúku, ktorá 

poskytne prirodzenú potravu včelám, chrobákom, či motýľom, osvieži 

mikroklímu a ulahodí oku. 

Medonosná zmes, ktorú sme použili na výsev poslúži ako zdroj 

potravy pre opeľovače a zároveň to znamená, že alergici nemusia mať obavu 

z vyššieho výskytu peľu.   

Biodiverzitu – druhovú pestrosť je potrebné zachovať a zvyšovať 

všetkými možnými prostriedkami, aké máme. 

Za posledné desaťročia početnosť jednotlivých druhov motýľov 

rapídne klesá, ide o úbytok viac ako 30 percent. Motýle patria medzi 

významné opeľovače rastlín. Neustále ubúdanie zelených plôch, kde môžu 

motýle, či iný hmyz nerušene žiť, spôsobuje pokles hustoty populácií, ale aj 

jednotlivých druhov.  
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Okrem lúky sme svojpomocne vybudovali v areáli školy aj „Hotel pre 

hmyz“. Tento skvelý pomocník pre hniezdenie a prezimovanie hmyzu 

postavili študenti z prírodných materiálov.  

Mysleli sme aj na životodarnú vodu, a preto sa v blízkosti nachádzajú 

aj napájadlá pre vtáky a hmyz. Vodu pravidelne dopĺňajú žiaci a približne raz 

za týždeň ich dôkladne čistia a umiestňujú naspäť do tieňa, aby sa voda príliš 

nevyparovala.Napájadlá slúžia aj na osvieženie vtáctva. V napájadlách sa 

často „kúpu“, čím si čistia perie a zbavujú sa parazitov. Do napájadla sú 

vložené aj kamene, ktoré čiastočne vyčnievajú nad hladinu vody. Slúžia ako 

malá pristávacia plocha pre motýle, včely a čmeliaky. 

Vtáky môžu okrem napájadla využiť aj kŕmidlá, ktoré vyrobili 

spoločne žiaci prvého a druhého ročníka. Sú umiestnené na  stromoch spolu 

s hmyzím domčekom a pravidelne sa dopĺňajú. 

So žiakmi 1. ročníka navštevujeme Botanickú záhradu, kde žiaci 

spoznávajú rastliny a v teréne vypracovávajú pracovné listy, žiaci 2.ročníka 

zase spoznávajú živočíchy v ZOO. 

 

RNDr. Jana Romaníková 
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Kam vedú kroky našich absolventov 

Martin Chren (1995-1999) 

Politik, ekonóm, podnikateľ, manažér a autor učebníc 

 

Na Obchodnej akadémii Nevä-

dzová strávil obdobie rokov 1995 - 1999. 

Už od 2. ročníka sa pravidelne zapájal 

do  stredoškolskej odbornej činnosti, 

súťažil na  olympiádach anglického 

jazyka, avšak najviac ho bolo vidno 

na  súťažiach Debatného klubu. 

V maturitnom ročníku bol vyhodnotený 

ako 3. najlepší rečník v rámci Slovenska. 

Do programu Aplikovaná ekonómia sa 

zapojil v treťom ročníku 

ako prezident študentskej firmy Woo 

Doo. V školskom roku 1997/98 sa dostal 

do Top 3 v súťaži Najlepší študent 

Aplikovanej ekonómie (neskôr Mladý líder). 

Po maturite úspešne absolvoval Národohospodársku fakultu 

Ekonomickej univerzity. 

Hoci je vnímaný hlavne ako politik, už pred vstupom do politiky sa 

zameriaval na témy týkajúce sa hospodárstva, životnej úrovne a zvyšovania 

miery slobody na Slovensku. Má za sebou úspešné pôsobenie v treťom 

sektore, do roku 2010 bol riaditeľom liberálneho think-tanku Nadácia F. A. 

Hayeka. 

Bol poslancom Národnej rady SR (2010 – 2012, 2012 – 2016) a štátnym 

tajomníkom ministerstva hospodárstva (2010 – 2011). Podieľal sa na reforme 

podnikateľského prostredia známej pod názvom projekt Singapúr, ktorú 

v tom období vypracoval tím ministra Juraja Miškova. Je jedným 

zo spoluautorov reformy sociálneho poistenia – druhého piliera 
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dôchodkového systému – ktorý spolutvoril ako poradca na Ministerstve 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Presadil sa ako podnikateľ a manažér, ale aj ako pedagóg a teoretik 

ekonómie. Je autorom niekoľkých učebníc pre učiteľov stredných škôl 

(napríklad Podnikateľské vzdelávanie: základy ekonómie), ktoré podávajú 

ekonómiu zábavnejšie, pomocou hier a príkladov. 

V súčasnosti je Martin Chren starostom mestskej časti Bratislava – Ružinov, 

mestský a župný poslanec v Bratislave, resp. Bratislavskom samosprávnom 

kraji.  

Na našej škole zároveň pôsobí ako člen Rady školy. 
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Fridrich Matejík (1999 - 2003) 

Country Leader firmy IBM Slovensko. Športovec, reprezentant SR 

vo  vzpieračských disciplínach 

OA na Nevädzovej 3 v Bratislave absolvoval v  rokoch 1999 - 2003.  

Do histórie školy sa zapísal ako prezident študentskej firmy aplikovanej 

ekonómie. Už v tejto pozícii sa prejavili jeho manažérske schopnosti naplno. 

V školskom roku 2001/2002 bol vyhodnotený ako druhý najlepší študent 

aplikovanej ekonómie na Slovensku v súťaži Mladý líder, ktoré sa konalo 

v Tajove. Za svoje umiestnenie bol odmenený účasťou na medzinárodnej 

stáži v kanadskom University of Western Ontario. Absolvoval tam množstvo 

workshopov a stretnutí s pracovníkmi na rôznych manažérskych pozíciách. 

Rád spomína na stretnutie v jednej z najväčších poisťovní v Kanade London 

Life, kde sa stretol s ľuďmi z celého sveta.   

Fridrich Matejík absolvoval štúdium v odbore medzinárodné vzťahy 

a diplomacia na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. 

V spoločnosti IBM Slovensko pôsobí od roku 2008 a postupne získaval 

skúsenosti na viacerých pozíciách od starostlivosti o obchodných partnerov, 

obchodného zástupcu a neskôr aj riaditeľa hardverového oddelenia. V roku 

2018 sa stal Country Leadrom (generálnym riaditeľom) IBM Slovensko, ako 

najmladší v histórii. V roku 2014 získal tiež ocenenie „Best of IBM“. 
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Martin Patoprstý (2000 - 2004) 

Zástupca starostu mestskej časti Ružinov. Komunitný poslanec 

 

Na našej škole strávil štyri roky od 2000 do 

2004. Bol členom cvičnej firmy Consul, ktorá 

získala na veľtrhu cvičných firiem cenu za  najlepší 

katalóg. 

Po maturite pokračoval v štúdiu verejnej 

správy a regionálneho rozvoja na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave. 

Pracoval na rôznych postoch v rámci 

verejnej správy (správa majetku v Rači, vedúci 

oddelenia dopravy a cestného hospodárstva 

v  Karlovej Vsi, člen dopravnej komisie na bratislavskom magistráte). Riadil 

Technické služby v Stupave a bol členom predstavenstva Ružinovského 

podniku verejno-prospešných služieb, a.s. 

V roku 2014 bol zvolený do miestneho zastupiteľstva v Ružinove 

a od  roku 2017 pôsobí aj v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho 

kraja, kde pracuje v školskej a dotačnej komisii. V súčasnosti je zástupcom 

starostu mestskej časti Ružinov. Na našej škole zároveň pôsobí ako člen Rady 

školy. 
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Matej Lipták (2005 - 2009) 

Úspešný podnikateľ - startupista 

 

Na Obchodnej 

akadémii Nevädzová 3 

strávil roky 2005 - 2009. 

V  roku 2007 sa stal 

riaditeľom cvičnej firmy 

Rozette, zaoberajúcou sa 

štukatérstvom. Rozette 

pod  jeho vedením doslova 

"zvalcovala" 

10.  Medzinárodný veľtrh cvičných firiem a vyhrala na ňom celkové 1. miesto. 

Svetové centrum cvičných firiem EUROPEN sídliace v  nemeckom Essene 

udelilo o rok neskôr firme Rozette Medzinárodný certifikát kvality. 

Úspechy dosahoval aj v administratíve a korešpondencii, na  súťaži 

v  písaní a spracovaní textu zvíťazil v krajskom kole. 

Po maturite Matej Lipták pokračoval v bakalárskom štúdiu 

bankovníctva, financií a investícií na Ekonomickej univerzite v  Bratislave a po 

krátkom pobyte v zahraničí získal magisterský titul MSC (Master of Strategic 

management) na Univerzite Leopold-Franzens v Innsbrucku. 

V súčasnosti podniká. Jeho startup súvisiaci s analýzou kvality 

vzduchu je odborníkmi považovaný za inovatívny a perspektívny. Riadi tím 

ľudí podobne ako kedysi v 

cvičnej firme. Na Nevädzku sa 

rád vracia, pretože tvrdí, že 

posunula ďalej viac ako vysoká 

škola. 
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Filip Molnár (2008 - 2012) 

Projektový špecialista - právnik 

 

Obchodnú akadémiu 

Nevädzová 3 absolvoval 

v období rokov 2008 - 

2012. Zapájal sa do 

viacerých projektov, 

niekoľkokrát súťažil ako 

Mladý Európan. Najviac 

úspechov sa však spája s 

jeho pôsobením v cvičnej 

firme MEXHOTEL, s ktorou vyhral celkové 1. miesto na 13.  Medzinárodnom 

veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Na ďalších veľtrhoch to bolo v  Košiciach 

2. miesto ako Najlepšia CF veľtrhu a 1. miesto v súťaži Elektronická 

prezentácia, v Ostrave zase dve 1. miesta v kategóriách Najlepší zahraničný 

reprezentant a Najlepší zahraničný katalóg.  

Po absolvovaní strednej školy pokračoval ďalej v štúdiu na  Právnickej 

fakulte, ktorú ukončil s červeným diplomom. Už počas školy začal podnikať aj 

so svojím spolužiakom z triedy Robertom Taddeom. 

Dnes už nepodniká. Pracuje na Ministerstve dopravy a výstavby SR, 

kde sa ako projektový 

špecialista - právnik 

venuje projektom 

verejno-súkromného 

partnerstva v oblasti 

diaľničnej dopravy. 
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Jozef Horváth (2011 - 2015) 

Jozef pracuje aktuálne v spoločnosti 

Dentsply Sirona Slovakia s. r. o, ktorá 

je  najväčší svetový výrobca profesionálnych 

stomatologických výrobkov a technológií,  ako 

vedúci oddelenia záväzkov.   

Počas svojho štúdia na OA v  rokoch 2011 - 

2015 zanechal na škole hlbokú stopu. Aktívne 

sa zapojil do medzinárodného projektu 

Comenius, s ktorým absolvoval študentské 

konferencie vo švédskom Štokholme, poľskom 

Owidzi i u nás doma v Bratislave.  

Ako prezident cvičnej firmy Netel 

reprezentoval školu na niekoľkých veľtrhoch. Jeho firma si z nich 

doniesla 1. miesto za najlepšiu prezentáciu a 3. miesto za  propagačné 

materiály z  Medzinárodního veletrhu FF v Sokolove. Na Medzinárodnom 

veľtrhu cvičných firiem V4 v  Košiciach obsadili Neteláci 1. miesto v kategórii 

najlepšia elektronická prezentácia. 

V maturitnom ročníku sa Jozef 

Horváth stal najlepším účtovníkom školy v 

odbornej olympiáde s názvom Mladý 

účtovník. Následne skončil v regionálnom 

kole na peknom 7. mieste.  

Zaujímavosťou je, že hoci po 

maturite pokračoval v štúdiu na Univerzite 

Komenského, zamestnal sa zároveň vo firme Johnson Controls ako brigádnik, 

neskôr tam šéfoval finančnému oddeleniu tejto veľkej spoločnosti. 

Na našu školu sa vracia každý rok - ako dobrovoľník v rámci akcie 

Naše mesto spoločne so svojimi kolegami s láskou a nadšením natiera školský 

plot. 
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Filip Kedžuch (2011 – 2015) 

„Pred výberom strednej školy som mal dilemu, 

keďže okrem OA Nevädzová som mal v hľadáčiku 

aj inú školu. No rozhodla rada staršieho, 

skúsenejšieho brata, ktorý už OA Nevädzová 

navštevoval. Štúdium od začiatku až po samý 

koniec nebolo úplne jednoduché. Ale to po čase 

hodnotím výborne. Už od prvého momentu sa 

nás akadémia snažila pripraviť na náročné 

prostredie na trhu práce. Pamätám si, ako sme si 

mnohokrát zanadávali na náročné študijné 

situácie a  pre nás nezmyselné úlohy. S odstupom 

času som zistil, že všetko bolo na  niečo dobré.  

Pre mňa, ako podnikateľa, bol určite 

jeden z najlepších predmetov aplikovaná 

ekonómia. Paradoxne pred prihlásením, v druhom ročníku, som sa na to tak 

nepozeral. Zlomový moment nastal, keď sme mali v študentskej firme 

Oczvifix na hodinách možnosť konzultácií s podnikateľom Ing. Milanom 

Troškom. Rozbehli sme projekt, s ktorým sme uspeli aj na veľtrhu cvičných 

firiem v troch kategóriách. Tento projekt nám otvoril obzory. Začali sme sa 

vnárať do projektového manažmentu. Stretávali sme sa s rôznymi ľuďmi, 

ktorých nám sprostredkovával pán Troška.  

Škola bola síce  náročná, ale pamätné boli aj všetky športové podujatia či 

výlety. Mali sme super kolektív, a preto všetky akcie stáli za to. Športové akcie 

aj výlety, ktoré boli na pravidelnej báze, sú pre mňa jednou z konkurenčných 

výhod medzi ostatnými strednými školami a našou obchodnou akadémiou. 

Bolo to príjemné odreagovanie. Dnes, keď podnikáme s bratom v oblasti 

maloobchodu športového tovaru, zosobňujem do podnikania moje športové 

návyky a nadobudnuté vzdelanie. Určite by som všetkým absolventom, ktorí 

sú kreatívni a majú chuť tvoriť, vymýšľať a dostať sa do povedomia 

podnikateľského prostredia odporučil, aby sa prihlásili do cvičnej firmy alebo 
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aplikovanej ekonómie. Všetky momenty, ktoré počas dvoch rokov 

absolvujete počas štúdia týchto dvoch predmetov, budete vedieť aplikovať 

v praxi. Ako príklad by som uvádzal stretnutia s rôznymi riaditeľmi úsekov 

zo štátnej či súkromnej sféry alebo tvorba podnikateľských plánov. Aj keď 

uznávam, ani ja som nebol vždy stopercentný študent, ale všetky kľúčové 

okamihy a znalosti som si zapamätal.  

Týmto listom by som chcel pozdraviť všetkých učiteľov, ktorí nás 

viedli cestou dospievania a vzdelávania počas našej éry na OA Nevädzová. 

S odstupom času viem s určitosťou povedať, že by som si pri opätovnom 

rozhodovaní vybral OA Neväzová ako moju strednú školu.  

 

Filip Kedžuch 

Filip Kedžuch so študentskou firmou Oczvifix a Ruženou Oczvirkovou na 

Veľtrhu podnikateľských talentov 2014 
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Jakub Novák (2012 - 2016) 

 

Spomínam si, akoby to bolo včera, 

keď som prišiel na zápis na OA Nevädzovú, už 

ako ôsmak som vedel, že práve tu budem raz 

študovať. Štúdium niekedy nebolo 

najjednoduchšie, nikdy som nepatril medzi 

jednotkárov, vždy ma skôr zaujímala prax. 

Poučky a definície sa mi učili ťažko, dnes viem, 

že bez nich by som nemohol byť tam, kde 

aktuálne som. Taktiež si spomínam na ústne 

skúšania, pri ktorých ma nikdy neopúšťal 

optimizmus, aj keď som nebol pripravený.  

 Na škole sme si užili množstvo zážitkov, 

odniesli sme si veľa spomienok a aj vedomostí. Pre môj ďalší život bolo 

vzdelanie na OA Nevädzovej absolútne kľúčové. Pri účtovníckej olympiáde 

som si povedal, že ak sa umiestnim, tak pôjdem na vysokú školu 

s účtovníckym zameraním. Účtovníctvo, už od prvej hodiny, bola moja 

srdcová záležitosť, dodnes samozrejme aj je, pričom momentálne vediem 

spoločnosť, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva externe pre rôznych 

klientov. Spoločnosť som stihol založiť popri štúdiu na vysokej škole, dnes 

postupne rastie a ja využívam aj poznatky nadobudnuté práve na OA 

Nevädzovej. Účtovná olympiáda nakoniec dopadla tak, že som sa neumiestnil 

tam, kde som chcel a tak som začal študovať management. Na vysokej škole 

mi množstvo vedomostí z OA naozaj pomohlo, opäť som nepatril medzi 

najlepších študentov, po prvom ročníku VŠ som chcel skončiť, no niekedy sa 

proste stane čo sa má stať.  

 Dnes ako doktorand vyučujem na vysokej škole predmety venujúce 

sa podnikaniu, pracujem vo výskume, ktorý sa venuje podnikaniu a aktívne 

spolupracujem s rôznymi organizáciami. Venujem sa témam podnikania, 

účtovníctva, digitalizácie podnikania. Ešte pri zápise na OA si spomínam na 
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pani riaditeľku Marošovú, ktorá mi povedala, že niekedy bývajú trojkári veľmi 

úspešní v ďalšom štúdiu, dnes túto informáciu môžem potvrdiť a úsmevne si 

na tento moment spomínam. Niekedy teda treba len prekusnúť aktuálnu 

situáciu, postaviť sa a ísť naproti všetkým výzvam, ktoré nás čakajú. Po tých 

šiestich rokoch od ukončenia štúdia si dnes uvedomujem, že OA Nevädzová 

bola pre mňa stabilným základom, na zvládnutie týchto výziev, pričom ma 

určite čakajú ešte mnohé iné. 

 

Jakub Novák 

Víťazná cvičná firma 1. školského veľtrhu podnikateľských zručností 2014 
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Simona Skladaná (2014 - 2018) 

 

Simona Skladaná 

bola študentkou OA v  rokoch 

2014 - 2018. Na prijímačkách 

bola v poradovníku prijatých 

na  1.  mieste, takže si 

pokojne mohla vybrať 

ktorékoľvek vychytené 

gymnázium. Vybrala si nás. 

Bolo o nej počuť najmä v súvislosti so študentskou firmou aplikovanej 

ekonómie Vobis, s ktorou sa ako viceprezidentka financií dostala do TOP 

8 najlepších firiem Slovenska. Získala Medzinárodný certifikát 

podnikateľských zručností ESP, no vyskúšala si aj pohľad spoza katedry - 

pôsobila ako lektorka programu Základy podnikania na základnej škole. Toto 

všetko zavŕšila účasťou na Konferencii mladých lídrov určenej najlepším 

absolventom programu aplikovanej ekonómie roka 2017. 

Vďaka svojej výbornej angličtine a pracovitosti sa v rámci projektu 

Erasmus+ dostala na dvojtýždňovú odbornú prax do  Londýna, kde si ju 

na recepcii hotela veľmi chválili. 

V maturitnom ročníku vyhrala 

školské kolo olympiády Mladý účtovník. V 

regionálnom kole skončila na 6. 

postupovom mieste a dotiahla to až na 

celoštátne finále. Tam sa umiestnila na 9. 

mieste na Slovensku. 

V súčasnosti študuje na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave 

a zároveň sa živí účtovníctvom. 
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Roberta Matúšová (2014 - 2018) 

 

S Robertou Matúšovou sme sa 

na našej škole stretli v rokoch 2014 - 2018. 

Ako viceprezidentka marketingu 

v študentskej firme aplikovanej ekonómie 

Vobis sa na Veľtrhu podnikateľských talentov 

v  Košiciach dostala do TOP 8 najlepších 

firiem Slovenska. Stála za  nápadom 

produktu, ktorý očaril zákazníkov - išlo o 

zvonček na  bicykel s menovkou. 

Získala tiež Medzinárodný certifikát 

podnikateľských zručností ESP a na konci tretieho ročníka pôsobila ako 

lektorka programu Základy podnikania na základnej škole v Jelke. 

Ako aktívna členka firmy bola v roku 2017 vybraná na  Konferenciu 

mladých lídrov určenej najlepším absolventom programu aplikovanej 

ekonómie. 

Spolužiaci zo 4. A si ju pamätajú najmä ako osobu, ktorá vedela 

zorganizovať čokoľvek. Najmä stužková slávnosť by bez nej asi nedopadla tak 

dobre ako dopadla. 

Pracuje v Sociálnej 

poisťovni a tak sa s 

ňou často stretávame 

pri odovzdávaní 

rôznych výkazov za 

školu. 
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Prehľad absolventov 

 
 

Školský rok 1991 – 1995  

Trieda IV.A  Triedny učiteľ: Ing. Soňa Pospechová  

Adamík Tomáš, Baloghová Silvia, Baráth Tomáš, Bibeňová Zuzana, Bránik 

Juraj, Bujdáková Alžbeta Galla Peter, Gašparovičová Jana, Grambličková 

Marcela, Habaiová Silvia, Henčeková Nikoleta, Homer Matej, Kafúnová 

Andrea,  Kostková Lucia, Kovačiková Zuzana, Kováčová Katarína, Králik 

Dušan,  Labudová Miroslava, Lohyňová Jana, Mikulášová Dagmar, Molnárová 

Miriam, Nemcová Silvia, Noelová Andrea, Puchner Maroš, Ružanová Ľudmila, 

Skurák Juraj, Slávičková Hana, Spišiaková Conchita, Šmatliková Silvia, 

Šurabiková Jana, Udvardyová Alexandra, Vašíčková Ivana 

Trieda IV.B   Triedny učiteľ: Mgr. Soňa Holéczyová 

Berešová Ingrid, Blahovcová Linda, Brliť Branislav, Čajkovičová Katarína, 

Čambalová Martina, Čivreová Jana, Danišovský Roman, Doležalová Jana,  

Doliš Matej, Gécová Ingrid, Glasová Lucia, Hasáková Mária, Horáková 
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Bibiana, Husková Renáta, Hybská Jana, Jaslovský Peter, Javorková Jana, 

Juríková Katarína, Križanová Zuzana, Kuchtová Kristína, Mihalík Marek, 

Mišíková Silvia, Novomeská Dana, Obrtlík Radomír, Pasternák Peter, Privrel 

Martin, Radimáková Dagmar, Riedlová Barbora, Slávik Juraj, Strecková 

Andrea, Szabóová Andrea, Šefčovičová Klaudia, Šranková Liliana, Štibraná 

Adela,  Valčák Juraj, Vlasáková Lenka 

Trieda IV.C Triedny učiteľ : Ing. Daniela Hűblerová 

Balážová Martina, Bartová Alena, Benko Vladimír, Beňová Andrea,  Bobáková 

Beata, Bučičová Patrícia, Častulíková Katarína, Čechová Silvia, Čermáková 

Daniela, Čováková Andrea, Farkašová Marcela, Habudová Mária, Hofierková 

Mária, Jausch Richard, Kálnová Patrícia, Kelemenová Martina, Košťálová 

Silvia, Kozár Andrej, Královičová Kristína, Krnáčová Silvia, Lenčéšová Erika, 

Majová Emília, Marčeková Alexandra, Megová Magdaléna, Méhešová 

Tatiana, Orgoň Marek, Pilný Juraj, Poórová Ľubica, Sabinová Elena, Sečkár 

Ladislav, Srnová Martina, Tankovič Miroslav, Vrábliková Slávka,  Žilinčánová 

Zuzana 

 

Školský rok 1992 – 1996 

Trieda IV. A Triedny učiteľ : Mgr. Anna Guthová  

Bakušová Karin, Baričičová Michaela, Beständig Jozef, Bojnanská Soňa,  

Borovská Andrea, Danišovičová Katarína, Fisterová Ingrid, Frank Tomáš, 

Fríbertová Silvia, Grosová Barbora, Grueber Gerhard, Hájková Zdenka,  

Hlobeňová Zlatica, Homzová Slávka, Horváthová Anita, Husková Linda,  

Kanitrová Zuzana, Kozma Martin, Krajčírová Martina, Latková Silvia, 

Lenarčičová Katarína, Lučenič Michal, Mlynáriková Katarína, Nagyová 

Katarína, Obuchová Linda, Podolská Denisa, Poláková Simona, Prešnajderová 

Lucia,  Princ Tomáš, Prokopová Zdena, Svitek Róbert, Sýkorová Lenka, Vilem  

Miroslav,  Vodnáková Milada, Vovčoková Alena 
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Trieda IV.B Triedny učiteľ : Mária Belická 

Bafiová Lucia, Brečková Terézia, Buttková Lucia, Deáková Zuzana, Deszkás 

Peter, Fraňová Veronika, Gvothová Katarína, Ilovičová Lenka, Janžetičová 

Marcela, Jurala Tomáš, Karellová Natália, Koštialová Michaela, Kováčik 

Marian, Kovár Pavol, Kružlíková Zuzana, Labuda Ľubor, Lednická Silvia,  

Marcinková Helena, Molnárová Andrea, Mračka Eduard, Nemec Ján, Pažitná 

Andrea, Perbecká Nadežda, Plaskurová Terézia, Ralbovský Štefan,  Straka 

Tomáš, Töröková Andrea, Trnkalová Lucia, Upohlavová Miroslava,  Vajová 

Ivana, Vrabková Veronika, Weberová Renáta, Žužicová Katarína 

Trieda IV.C Triedny učiteľ : Ing. Tatiana Ďurkovičová   

Bognárová Tatiana, Borovská Katarína, Dávidová Nadežda, Držíková Alena, 

Dubecká Zuzana, Fraňová Miroslava, Gál Tomáš, Géhry Marek, Hlinková 

Monika, Chudáreková Jana, Ihnátová Veronika, Ivanková Henrieta, Jerglová 

Alena, Jurkáčková Martina, Kaša Andrej, Kišš Marek, Kluka Marek, Kopčová 

Andrea, Koreň Peter, Kozáková Diana, Krajčírová Margita, Lopošová Martina, 

Machovský Michal, Novotná Monika, Pulmanová Silvia, Rumanová Renáta, 

Sticzová Renáta, Šaranová Silvia, Šlachtič Ján, Tomáška Tomáš, Turányiová 

Martina, Vašková Martina, Veselovská Lucia, Zvarová Stanislava 

 

Školský rok 1993 – 1997 

Trieda IV.A Triedny učiteľ : Mgr. Anna Jančiarová  

Almássyová Alena, Ballová Ľubica, Barboráková Alexandra, Brezovská Viera, 

Csáderová Eva, Červeňová Dáša, Dömötörová Tímea, Filkászová Monika,  

Hincová Iveta, Chrappová Katarína, Chudíková Soňa, Jašková Daniela,  

Jurinová Soňa, Kadnárová Katarína, Kepenešová Adriana, Kovácsová Adriana, 

Kovácsová Katarína, Kováčová Iveta, Laluhová Renáta, Levkovičová Andrea, 

Lukasová Andrea, Maceková Katarína, Matlovičová Gabriela, Mikulášková 

Jana, Nagyová Petra, Olšová Stanislava, Predajnianska Eva, Smetanová Ivana, 

Sivoková Ingrid, Suchjaková Alena, Sulovská Lenka, Tóthová Katarína, 
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Udržalová Romana, Valovičová Katarína, Vargová Andrea, Šišková Jana,  

Beständigová Oľga 

Trieda IV.B Triedny učiteľ : Ing. Mária Majcherová  

Bánovská Martina, Čambal Róbert, Čapo Tomáš, Drábek Peter, Fiala David, 

Fröhlich Zoltán, Gardlíková Simona, Geclerová Monika, Gečeová Zuzana, 

Halušková Jana, Hesek Michal, Holbíková Martina, Jedinák Richard,  

Kašjaková Oľga, Kašparec Pavel, Kečkeš Martin, Kissová Lucia, Kolláriková 

Katarína, Kovárová Zuzana, Kozár Juraj, Kristová Martina,  Lehotská Lenka, 

Madaj Peter, Marková Daniela, Pavelová Miroslava, Pavlík Karol, Procklová 

Simona, Striško Michal, Svarínová Lucia, Šaranová Michaela, Škorvagová 

Andrea, Tručka Ladislav, Varga Marián, Vrtochová Petra 

Trieda IV. C Triedny učiteľ : Ing. Anežka Duranková  

Barok Michal, Benovič Andrej, Blahák Peter, Bombalová Miriam,  Borkovičová 

Barbora, Boženík Peter, Čambal Marcel, Danter Peter, Fördös Alexander, 

Fuleková Jana, Hájovský Alojz, Hatiarová Lucia, Holčíková Miroslava, Holka 

Igor, Jánoš Jaroslav, Keveždová Klaudia, Krížik Peter, Kubíček Zdenko, 

Lobodáš Miroslav, Mračnová Hana, Nigrovičová Katarína, Pagáčová Martina, 

Piaček Vladimír, Reginová Katarína, Sandtnerová Ivana, Schieslerová Mária, 

Srnová Miriam, Szabóová Barbara, Szilva Štefan, Szücs Peter, Šimová 

Martina, Šnirc Ján, Takáč Dušan, Tóthová Monika, Vlasáková Dáša,  Vrba Juraj 

 

Školský rok 1994 -1998 

Trieda IV.A Triedny učiteľ : Mgr. Herta Sládečková 

Bašťovanská Eva, Beladičová Jana, Bieliková Adel, Blažeková Viera, 

Czigányiková Martina, Čameková Zuzana, Fehérová Silvia, Fehervíziová Anita, 

Horváthová Viktória, Jánska Valéria, Jaššová Viera, Klučárová Barbara, 

Kováčiková Zdena, Kováriková Lucia, Krutá Alexandra, Labdafská Petra, 

Macková Lucia, Magová Andrea, Mandáková Andrea, Matejčíková Petra, 

Máteová Silvia, Matušíková Dana, Nebehajová Lucia, Neuschlová Andrea, 
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Pecníková Andrea, Pfundtnerová Katarína, Pitoňáková Darina, Radičová 

Katarína, Sluková Slávka, Stahlová Helena, Školárová Barbora, Töröková 

Martina, Totevová Adriána, Tóthová Adriána, Tudíková Jana, Turčeková 

Zuzana, Valkárová Andrea, Vydrová Katarína 

Trieda IV.B Triedny učiteľ : Mgr. Oľga Radičová 

Barányi Miroslav, Bebjak Ivan, Bega Branislav, Boriková Miroslava, Briedová 

Katarína, Budajová Katarína, Candráková Silvia, Denková Gabriela, Hájek 

Tomáš, Horínek Rastislav, Chmelová Kamila, Kilimajer Marek, Kováčová 

Monika, Kozmová Daniela, Kuštár Pavol, Lejková Erika, Lendel Tomáš, 

Lipovský Peter, Makovíniová Jana, Mazúchová Lucia, Norovský Marek, 

Rajčáková Jana, Roháčová Soňa, Sasinek Michal, Sasko Pavol, Semánik 

Martin, Slobodová Zuzana, Szabóová Kristína, Šimko Peter, Špiláková Jana, 

Tóthová Eva, Trnkalová Olívia, Ugróczyová Csilla, Velšmídová Andrea, 

Záhumenský Roman, Zajac Stanislav 

Trieda IV.C Triedny učiteľ : PaedDr. Ingrid Muránska 

Brečanová Miroslava, Dáni Michal, Duchová Jana, Hoferová Henrieta, 

Horčičiak Marek, Hornák Peter, Hruška Rastislav, Churavá Lucia, Ikhardt 

Milan, Jančok Vladimír, Jankovič Martin, Kotlárová Martina, Kovárová 

Monika, Kupcová Katarína, Lalíková Silvia, Letková Petra, Olša Peter, 

Pavlíčková Lívia, Podolínska Katarína, Pomšahárová Lucia, Pospišil Martin, 

Prepirová Soňa, Rakúsová Michaela, Smolíčková Katarína, Šimoničová Marta, 

Šodeková Alena, Šuplata Peter, Tesárová Alena, Turiničová Bibiana, 

Vadászová Katarína, Veselý Kamil, Vichnálek Tomáš, Vrábel Tomáš, 

Zemanová Zuzana, Zrost Róbert, Žitná Zuzana 

 

Školský rok 1995 – 1999 

Trieda IV.A Triedny učiteľ: PhDr. Judita Neumannová  

Baráthová Barbora, Demeterová Veronika, Ďurajková Lenka, Fajtová 

Magdaléna, Filkászová Andrea, Gallová Jana, Harazinová Dana, Horková 
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Monika, Hustyová Eva, Chmelová Monika, Kakašová Ivana, Klasovitá Mária, 

Komoňová Eva, Kralovičová Marta, Laczková Vanda, Lajčáková Jana, 

Lintnerová Renáta,  Machánová Jana, Plešková Zuzana, Poláková Silvia, 

Pražienková Marta, Sobotová Jana, Sváteková Kristína, Sviteková Iveta, 

Szepesiová Silvia, Šabová Viera, Štalmašková Michaela, Šubjaková Ľubica, 

Trochanová Hana, Turcárová Jana, Tvrdíková Nina, Tyralova Petra, Uličná 

Lenka, Vestenická Júlia, Zajíčková Kristína, Zámečníková Ivana, Chmelová 

Karin, Lariš Marek 

Trieda IV.B Triedny učiteľ: Silvia Kramáriková  

Both Tomáš, Ciuttiová Jana, Cséfalvayová Johana, Cvečková Petra, Devečka 

Eduard, Folwarczná Katarína, Frčová Kristína, Heseková Lucia, Hideghéty 

Ladislav, Hirländerová Gabriela, Hornáčková Zuzana, Hudec Branislav, Chren 

Martin, Javorka Michal, Javorková Anna, Just Radovan, Kiss Tibor, Kusá 

Zuzana, Kyselová Petra, Lúčny Ján, Mesík Jaroslav, Mošat Peter, Mrvová Lívia, 

Némethová Andrea, Ničová Renáta, Ostrčil Marián, Padych Peter, Paľovová 

Zita, Polkoráb Peter, Požgayová Lucia, Puchner Tibor, Rybár Juraj, Škodová 

Michaela, Štvrtecká Lenka, Trávniček Vladimír, Valacsayová Oľga, Višpelová 

Ivana 

Trieda IV.C Triedny učiteľ: Ing. Martin Pavlovič  

Benkovská Katarína, Dürrerová Kristína, Dzielava Ľudovít, Frindt Vladimír, 

Gábor Patrik, Gašparová Petra, Hájková Linda, Jedináková Denisa, Klubalová 

Renáta, Krajčír Peter, Kulacsová Katarína, Lipovský Michal, Michalík Peter, 

Mrva Michal, Mrvová Lucia, Nagy Peter, Pataiová Jana, Petek Juraj, Pilná 

Lucia, Pinnelová Zuzana, Priganc Rastislav, Radics Karol, Rekeňová Katarína, 

Riják Michal, Sabatovičová Danica, Siviček Ondrej, Stanzlová Jana, Szalaiová 

Marcela, Szlováková Melinda, Ševčík Peter, Šimečková Paulína, Tomčalová 

Magdaléna, Vágo Milan, Vachová Erika, Vaneková Lucia, Veselá Soňa, Vörös 

Tomáš 
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Školský rok 1996 - 2000 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Nataša Soboličová 

Bédyová Elena, Bošková Silvia, Čalovka Martin, Devečka Martin, Filo 

Miroslav, Foltýnová Romana, Horváthová Kinga, Horvátová Simona, Hrabárik 

Marián, Chvostík Michal, Jacenková Ivana, Jánošková Nora, Javor Marián, 

Jedináková Aneta, Kacorová Andrea, Kapusta Kamil, Kollárová Monika, 

Lešniaková Hana, Lövová Silvia, Luža Miroslav, Majerová Miroslava, 

Muzslayová Ildikó, Novák Ján, Ploskuňáková Ingrida, Radványiová Michaela, 

Salus Filip, Sláviková Ivana, Szalaiová Dana, Szelepcsényiová Denisa, 

Šandorová Jana, Šoková Michaela, Štrba Martin, Takáčová Lucia, Tejedyová 

Katarína, Tkáčová Miroslava, Vilhelmová Monika, Vlková Miroslava, Žampová 

Michaela 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. PhDr. Sylvia Bukovová 

Ághová Kristína, Bajáková Silvia, Bauerová Karin, Bazsová Dana, Bohúňová 

Veronika, Bosý Michal, Čičatko Vladimír, Devečka Eduard, Dujsíková Mária, 

Foltýnová Daniela, Galovič Martin, Gazdíková Katarína, Gerlachová Kristína, 

Gryžboň Peter, Habalová Andrea, Hojná Soňa, Hojstrič Marek, Horváthová 

Silvia, Jánošík Ľuboš, Kamenárová Monika, Kohútová Martina, Kozicsová 

Linda, Kúdela Peter, Kupková Veronika, Macanga Milan, Melknerová Zuzana, 

Mináriková Martina, Morávková Katarína, Nagyová Katarína, Nemčák Marek, 

Nevrla Peter, Poláčková Lenka, Polášek Michal, Polčicová Mária, Ratajský 

Patrik, Sirotová Jana, Šurina Ľubomír 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Ružena Oczvirková 

Baďurová Zuzana, Bokorová Marcela, Čičatko Tomáš, Domisch Karol, 

Dubovský Ľudovít, Fekulová Denisa, Flikingerová Eva, Gavaldová Mária, 

Grebečiová Michaela, Hrdlovičová Lýdia, Jurištová Žofia, Kohútová Zuzana, 

Kulichová Janka, Lapošová Monika, Leipoldová Monika, Lipčík Tomáš, 

Lipovská Daniela, Machalová Lucia, Mejzlíková Zuzana, Molnárová Erika, 

Múčková Jana, Mutkovičová Petra, Nemcová Zuzana, Németh Vojtech, 
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Podivinská Terézia, Poljovka Boris, Pomšár Viktor, Rumanová Zuzana, Rupe 

Dušan, Stredanská Martina, Šmidovič František, Teplanová Veronika, 

Viazanko Martin, Zajícová Katarína, Zemanová Lucia, Žatecký Milan 

Trieda IV. D Triedny učiteľ: Mgr. Herta Sládečková 

Angelovič Stanislav, Antalíková Viera, Babošová Lenka, Bartalská Alena, 

Boďová Mária, Cadrová Veronika, Derzsy Ladislav, Ďurmeková Zuzana, 

Filípková Marta, Ftáčková Mária, Halajová Alena, Hlivová Petra, Hrdinová 

Lucia, Jánošová Dana, Jauschová Adriana, Kilárska Dana, Kovárová Ivana, 

Kubincová Zuzana, Kujan Lukáš, Lenčéšová Berenika, Mališka Rudolf, 

Marková Ľudmila, Matúšová Patrícia, Pákozdyová Eva, Pončák Vladimír, 

Rázgová Miroslava, Šišoláková Ľubica, Štáblová Veronika, Temerová Lucia, 

Tesarovičová Lucia, Treglová Hana, Valachová Zuzana, Valíčková Renáta, 

Vasarábová Hana, Zúborová Alexandra 

 

Školský rok 1997 – 2001 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Tatiana Ďurkovičová 

Bega Miroslav, Brucháčová Zuzana, Csivreová Andrea, Čajkovičová Katarína, 

Čambal Martin, Duchová Alžbeta, Francová Petra, Halászová Katarína,  

Mešťanková Mária, Mikoczi Michal, Ondrejka Michal, Padyšáková Jana, 

Pallová Gabriela, Pavelková Jana, Podolská Silvia, Prieložná Katarína, 

Privitzerová Katarína, Rádeková Viera, Repková Denisa, Srnec Vladimír, 

Stockmannová Alexandra, Studeničová Alžbeta, Svarín Juraj, Vafeková 

Martina, Zajacová Renáta 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Alžbeta Kissová 

Bilková Lucia, Bocanová Mária, Boleček Marian, Cavnerová Kristína, 

Čipkárová Michaela, Folajtárová Petra, Golkovská Kristína, Ibolyová Monika, 

Katonová Miroslava, Kovácsová Zuzana, Kreibichová Veronika, Laposová 

Štefánia, Leváková Lenka, Miháliková Katarína, Mikuličová Jana, Mokusová 
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Katarína, Pašek Peter, Radev Miroslav, Rýdza Petra, Schramm Juraj, Stopková 

Andrea, Šiška Vladimír, Tökeiová Jana, Tokoš Zdenko 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Kramáriková 

Abelová Lucia, Adamíková Alexandra, Balážová Diana, Baráthová Renata, 

Belan Robert, Dzurová Marianna, Faragová Martina, Ferienčik Roman, Fillová 

Lucia, Gulyásová Renáta, Holičková Marianna, Hujsová Erika, Kozárová 

Barbora, Kozičová Lucia, Krausová Hana, Kubovičová Monika, Míznerová 

Martina, Plandorová Lenka, Rudá Marieta, Ružička Martin, Slamová Denisa, 

Trebatická Nataša, Tuhá Kristína, Valacsayová Silvia, Valentovič Peter, 

Vargová Katarína, Zacharová Alena 

 

Školský rok 1998 – 2002 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Mária Majcherová 

Belková Monika, Bič Tomáš, Biščová Mária, Bobek Andrej, Cigániková 

Miriam, Dovalová Jana, Gutléberová Daniela, Jančová Lívia, Kaláber Juraj, 

Kalná Veronika, Králik Lukáš, Kublihová Michaela, Lieskovská Anna, 

Longaureová Lenka, Lučenič Matej, Mateičková Petra, Máťušová Tatiana, 

Micheľová Jana, Nagyová Viktória, Šághyová Lucia, Tomašovič Michal, 

Velebná Zuzana, Vlach Martin, Vrbjar Ondrej, Winklerová Lucia, Zverková 

Silvia, Zvěřina Jiří 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Martin Pavlovič 

Augustín Michal, Bachratá Barbora, Baľovčíková Silvia, Bednár Ladislav, 

Benčurik Tomáš, Bombilajová Lucia, Cigleová Mária, Číková Michaela, 

Čižmárová Zuzana, Hatalová Eva, Chudý Andrej, Illešová Lucia, Juríková 

Alena, Juruš Lukáš, Kopecká Barbora, Košíková Zuzana, Kováč Martin, Lisá 

Renáta, Manduchová Monika, Mašláni Andrej, Mravík Juraj, Novák Vladimír, 

Pavličičová Miroslava, Poláková Monika, Poncer Marek, Stanzl Jozef, Szalay 

Maroš, Špeťko Pavol, Vida Karol, Vojtechová Dagmar, Vojteková Veronika 
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Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Eva Cíchová 

Barteková Jana, Borsová Iveta, Drobňáková Gabriela, Dušička Michal, 

Gajdošíková Lucia, Hradečná Alžbeta, Chromiak Juraj, Ivančič Miroslav, 

Jančárová Ivana, Klamíková Zuzana, Kočišová Ľubica, Košírerová Linda, 

Kováčová Zuzana, Králová Veronika, Mihaliková Michaela, Molnárová 

Bibiána, Mrvová Gabriela, Orlíčková Mária, Pavlovičová Andrea, Pavlovová 

Martina, Radics Andrej, Rehák Róbert, Somora Robert, Stankovská Oľga, 

Šimo Andrej, Škarpíšková Alexandra, Šperková Michaela, Takáč Roman 

,Vanko Martin, Veselá Denisa 

 

Školský rok 1999 – 2003 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Jana Michalíková 

Al Zafari Lucian, Almaksus Alan, Fašung Milan, Filkászová Andrea, Gabrielová 

Veronika, Gogová Andrea, Herdová Petra, Chrupka Ján, Kanitrová Klára, 

Kuzminová Katarína, Laluhová Zuzana, Lengyel Peter, Macko Michal, Mastná 

Ľubica, Maťašová Veronika, Matejík Fridrich, Matejková Katarína, 

Michálková Andrea, Morovičová Zuzana, Németh Štefan, Okáliová Ivana, 

Ozajová Zuzana, Rajnoková Ivana, Sasinková Silvia, Schwarzová Ivana, 

Stríbrská Ľubica, Szimethová Monika, Szökeová Zuzana, Vajkunyová Marcela, 

Valentová Zuzana, Varga Ján, Vatterová Lucia, Záhorská Zuzana 

Trieda IV. B  Triedy učiteľ: PaedDr. Alena Krajčovičová 

Blechová Silvia, Hajas Peter, Hrabáková Věra, Kižnanská Beáta, Kramarič 

Karol, Krištofič Roman, Kurpielová Linda, Kuštárová Ivana, Lahová Tereza, 

Látal Pavol, Manáková Miroslava, Miklovičová Eva, Mitánková Romana, 

Nemec Róbert, Patocsová Silvia, Predná Daniela, Prokešová Ivana, Roman 

Stanislav, Svoradová Zuzana, Šajgalová Veronika, Ščepánková Jana, 

Ščibrányová Jana, Šilhár Matej, Škrobánková Nikola, Špotáková Veronika, 

Šurinová Lucia, Theimerová Lucia, Valentínová Melinda, Važanová Silvia, 

Vitálošová Dana, Žilavá Veronika 
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Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Herta Sládečková 

Apoštolová Jana, Axamitová Kristína, Balážová Janka, Belanová Adriana, 

Bokorová Daniela, Brosková Lenka, Čechovičová Katarína, Dorociaková 

Ľubomíra, Drábová Martina, Ďurišová Hana, Feketová Katarína, Futó Ľudovít, 

Gažíková Dana, Hanzelová Miroslava, Ivičičová Lucia, Janáček Andrej, 

Janicová Lucia, Klempa Vladimír, Kontárová Andrea, Korbeľová Silvia, 

Kovácsová Kristína, Kudlová Lucia, Lopraisová Petra, Machovičová Zuzana, 

Machýčková Katarína, Matěju Silvia, Mattová Daniela, Nagy Roman, 

Pintešová Slavomíra, Pírová Dominika, Prášilová Hana, Rybárová Lucia, 

Szanwaldová Karla 

 

Školský rok 2000 – 2004 

Trieda  IV.A Triedny učiteľ: PhDr. Judita Neumannová 

Balážová Mária, Bombilaj Roman, Búranský Miroslav, Flochová Gabriela, 

Frindt Peter, Golej Matej, Hajduová Natália, Halásová Kristína, Horňáková 

Iveta, Hrabárik Tomáš, Hričáková Katarína, Hunková Veronika, Jankovičová 

Lenka, Kovácsová Lenka, Kováčik Marek, Lampertová Nina, Lúčna Katarína, 

Majerčíková Adela, Masaryková Denisa, Matlák Peter, Michálková Lenka, 

Písečný Tomáš, Pisková Zuzana, Pokrývková Lucia, Polláková Petra, Rappová 

Nataša, Reingraberová Božena, Říhová Andrea, Snopková Zuzana, Szilinská 

Petra, Šteffek David, Valkovič Juraj, Volárová Linda, Wittgruberová Jana, 

Záhradníková Lenka 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Elena Imrišková 

Bella Ľuboš, Benešová Zuzana, Benková Jana, Bilková Zuzana, Bittó Daniel, 

Blechová Stanislava, Bolibruchová Lenka, Borsová Valeria, Brožková 

Miroslava, Bukovský Michal, Demeterová Ivana, Dubovská Milina, Farská 

Petra, Filačová Drahoslava, Hrčková Daniela, Kadnárová Denisa, Kohút 

Martin, Krajčovič Ľubomír, Kujovičová Lenka, Kurej Martin, Landlová Andrea, 

Lániová Olivia, Laušová Lenka, Lužová Katarína, Ondrejková Jana, Pališinová 
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Mária, Polkorábová Jana, Rieglerová Miroslava, Schlosser Peter, Škarbalová 

Ľudmila, Šmátrala Rastislav, Takáčová Júlia 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Eva Cíchová 

Belák Andrej, Daučíková Denisa, Depta Roman, Farbiaková Petra, Ferjancová 

Lucia, Foltýnová Miroslava, Gabrišková Lenka, Jáchymová Jana, Kernová 

Ingrid, Kováčová Michaela, Kučerová Alexandra, Kudlička Marek, Letko 

Andrej, Maroš Roman, Molnárová Zuzana, Moravčíková Silvia, Mračna 

Róbert, Nagyová Zdenka, Ondriašová Jana, Patoprstý Martin, Pavlačič Peter, 

Podmajerská Miroslava, Polonská Andrea, Pravdová Andrea, Rýdza Martina, 

Samek Ivan, Sármányová Monika, Streďanská Miroslava, Struhárňanská Júlia, 

Takácsová Anita, Vargová Veronika, Vavrinčíková Zuzana, Vítová Veronika, 

Závodný Marián, Žilavá Ivana, Žiška Erik 

 

Školský rok 2001 – 2005 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Martin Pavlovič 

Belanský Ivan, Cerulík Ferdinand, Farkašová Lenka, Hanusková Nina, Karpat 

Milan, Kelemenová Alena, Kotlárová Lucia, Kozmon Ivan, Križanová Zuzana, 

Leváková Lucia, Magdolenová Diana, Magurová Zuzana, Martinec Vladimír, 

Matuzná Martina, Michalík Michal, Michelová Simona, Pernecká Nina, 

Renáčová Miroslava, Romanová Lívia, Rumanová Noémi, Savarová Mária, 

Schoellerová Lucia, Schrammová Renáta, Suballyová Katarína, Suchá Lucia, 

Szamaránszka Viera, Ščepánová Barbora, Šníderová Silvia, Špilberger Michal, 

Štefunková Jana, Vavrovičová Zuzana, Zeman Lukáš 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Dagmar Kerpčárová 

Bartová Katarína, Baťková Petra, Blahová Lenka, Cicková Zuzana, Dračková 

Natália, Dubeňová Katarína, Ďurďovič Martin, Ferenčíková Jana, Ferjancová 

Tatiana, Fialová Jana, Flimelová Katarína, Füssyová Erika, Gajdoš Pavol, Grell 

Zdenko, Heyder Pavol, Holý Peter, Horecká Diana, Hornungová Lenka, 

Hvojníková Ivana, Janderlová Zuzana, Jandziková Katarína, Janská Alena, 
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Jarošová Ľubica, Karavasileva Soňa, Kontrová Petra, Kulčárová Eva, Murín 

Marek, Šimová Lucia, Tornyaiová Lucia, Valašeková Veronika, Vančová Mária, 

Vinceová Zdenka, Vlašičová Jaroslava, Wagnerová Ivana 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Ružena Oczvirková 

Adamcová Jana, Antalík Peter, Békyová Katarína, Bihariová Lucia, Čapošová 

Simona, Krajčírová Martina, Lapos Tomáš, Lošonská Andrea, Luknárová 

Lenka, Luterančík Martin, Mitošinková Zuzana, Múčková Karolína, Nebeský 

Ľubomír, Oravcová Timea, Pappová Kristína, Pastucha Radomír, Petáková 

Ľubica, Posvanczová Judita, Pukač Dušan, Rozsár Tibor, Sénášiová Zuzana, 

Skalová Miriam, Sobotová Mária, Šafariková Mária, Šebeňová Veronika, 

Šišuláková Zuzana, Šťastná Marianna, Šterbatá Diana, Šuchtová Lucia, 

Švendová Diana, Tomášeková Katarína, Valentín Erik, Zajacová-Vanková 

Michaela 

 

Školský rok 2002 – 2006 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Kramáriková 

Baráthová Tatiana, Bartošková Barbora, Bittóová Barbora, Bohunická 

Katarína, Budovinská Petra, Čambal Maroš, Doležalová Soňa, Frűhwaldová 

Kristína, Gallovičová Naďa, Gondorová Klaudia, Grňa Peter, Harkabuzík 

Tomáš, Horková Silvia, Chrupka Juraj, Javnický Michal, Kajanová Zuzana, 

Kapusta Andrej, Kmetík Martin, Koprivová Soňa, Littmannová Jana, 

Malíčková Andrea, Mastná Martina, Mikóczi Martin, Némethová Vlasta, 

Ondejková Zuzana, Padrtová Zuzana, Pitová Nayra, Rumanová Enikö, 

Sedláková Monika, Šikulová Katarína, Šimeková Jana, Trokšiarová Terézia, 

Vávra Lukáš, Vinczeová Katarína 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bartošková 

Antonínová Veronika, Árvová Eva, Balšianková Daniela, Božíková Monika, 

Bukovčanová Zuzana, Conortová Sandra, Dvořaková Katarína, Furek Tomáš, 

Hanzelová Michaela, Chovanová Alica, Juhásová Ľubica, Jurišta Tomáš, 
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Karpat Anton, Lenková Eva, Ležovič Viliam, Lisá Jarmila, Mikušová Daniela, 

Novák Ján, Petráková Kristína, Petráš Róbert, Pfeilerová Daniela, Puššová 

Anna, Repková Ivana, Sokol Marek, Stanová Gabriela, Struharňanská Zuzana, 

Suško Michal, Szabóová Andrea, Štefek Eduard, Šuhaj Andrej, Túryová 

Michaela, Valentová Martina, Žilavá Martina, Žužiová Veronika 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Eva Korytárová 

Aujeská Kristína, Bartek Marián, Belka Marek, Benčurik Lukáš, Bilková Lenka, 

Dobšíček Ľuboš, Egidyová Mária, Fűlőpová Lucia, Chmela Mário, Kittlerová 

Miriam, Kleinedlerová Lenka, Kollerová Erika, Koptulová Tatiana, Krajčírová 

Kristína, Kurel Michal, Kvačkajová Katarína, Manáková Veronika, Marejka 

Peter, Martinčeková Michaela, Matulová Lucia, Nováková Michala, Nováková 

Vanda, Obuchová Zuzana, Pelcová Zuzana, Pittnerová Natália, Posvancová 

Gabriela, Prokopová Zuzana, Siváková Daniela, Štvrtecká Zuzana, Šubínová 

Kristína, Takácsová Kristína, Tekauerová Lenka, Tkáčová Alexandra, Vassová 

Martina, Weinštuk Rastislav 

 

Školský rok 2003 – 2007 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Nataša Soboličová 

Bednárová Paulína, Belan Viliam, Bertóková Viera, Brožková Lenka, Čula 

Tibor, Devánová Tatiana, Dobiášová Katarína, Ďurková Lucia, Fodrek Eugen, 

Foltínová Martina, Geregová Simona, Giertlová Nikola, Gulánová Katarína, 

Guniš Roman, Jágerová Michaela, Jurík Pavel, Jurinová Monika, Kajan Ivan, 

Kaplanová Andrea, Kasášová Lucia, Kelemenová Lucia, Klačan Boris, 

Kocourková Veronika, Kováčik Peter, Kovaľová Anna, Kuchar Juraj, 

Lodererová Scarlett, Mackovičová Eva, Madunická Zuzana, Manáková 

Miriam, Šalgovičová Zuzana, Šírová Nikola, Takáčová Katarína 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Marianna Kolláriková 

Bakošová Claudia, Gonová Viera, Grešková Linda, Klementisová Linda, 

Kosáková Magdaléna, Kostková Silvia, Markech Tomáš, Miščík Peter, 
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Mračnová Michaela, Mužíková Jana, Nošková Linda, Podobová Hana, Róka 

Jakub, Slivová Zuzana, Smiešková Silvia, Sojka Pavel, Stachová Lucia, Šanková 

Andrea, Šašinková Taťjana, Šišoláková Petra, Špilárová Jarmila, Šteffeková 

Viera, Štefunko Peter, Šurinová Jana, Takáčová Naďa, Trnka Jakub, Varsiková 

Iveta, Verešpej Marek, Veselská Tamara, Vlasko Miroslav, Vlašič Tomáš, 

Zajaček Branislav, Zalubel Tibor, Zemanová Lenka, Žiačik Milan 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Mária Majcherová 

Benyó Robert, Bernerová Marta, Doumenová Mária, Fecková Veronika, 

Hajastek Róbert, Hamala Ivan, Hamarová Miriama, Husnajová Henrieta, Jahič 

Filip, Kadlubiak Miloš, Kubrická Monika, Lipková Monika, Macko Marek, Malá 

Monika, Martanovič Richard, Mazúchová Lucia, Mihalčíková Nina, Mikitová 

Zuzana, Monošiová Dominika, Nagy Jaroslav, Némethová Simona, Pakan 

Michal, Pavlačič Ivan, Pencáková Michala, Pridalová Martina, Reissműllerová 

Veronika, Rosová Lenka, Rotterová Gabriela, Sabol Kamil, Stifterová Silvia, 

Stryčková Lucia, Szabó Kristian, Szalayová Alena, Szolárová Kristína, 

Šajbidorová Mária 

 

Školský rok 2004 – 2008 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomíra Záhorová 

Adamovič Lukáš, Bányiová Terézia, Blažeková Barbara, Czanik Michal, 

Čaniová Barbora, Čapošová Martina, Čechová Ida, Éder Boris, Franková Eva, 

Furianová Veronika, Füssyová Monika, Hargaš Ján, Holcbárová Lucia, 

Husnajová Lenka, Jakubišinová Andrea, Janíčková Veronika, Jarošová 

Gabriela, Juricová Katarína, Kliment Anamaria, Koštialová Veronika, 

Kovácsová Miroslava, Kováčiková Kristína, Levarská Katarína, Majerčíková 

Barbora, Majerová Michaela, Matejkinová Michaela, Melichová Nikola, 

Méryová Monika, Mičian Jozef, Michalčík Tomáš, Múdra Lucia, Pekár Juraj, 

Péková Anita, Rusnáková Nina, Szeitlová Michaela, Šiller Martin, Tkáč Matej, 

Vlčková Kristína 
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Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Eva Korytárová 

Antonínová Kristína, Blechová Nina, Bogdányová Eva, Bošanská Pavlína, 

Bukaj Tomáš, Czödörová Barbora, Debnárová Veronika, Dubovská Anna, 

Fabianová Ivana, Fürstová Jana, Grňáková Natália, Hančinová Dominika, 

Hotový Martin, Klejna Michal, Krajčovičová Andrea, Langerová Zuzana, 

Macháček Marcel, Némethová Veronika, Ondejková Silvia, Pacovský Daniel, 

Petrenková Andrea, Polák Michal, Prehásková Karin, Roková Ivana, Sliva 

Matúš, Stehlík Milan, Šebeková Diana, Šestáková Brigita, Špilár Peter, 

Takáčová Silvia, Taragel Valér, Tomčalová Veronika, Vaškovič Miroslav, 

Vavrušek Michal, Veselovská Veronika, Zaicová Kristína 

Trieda IV. C  Triedny učiteľ: PaedDr. Alena Krajčovičová 

Bartek Juraj, Bystrianský Ján, Drenina Milan, Eliasová Zuzana, Gálffyová 

Monika, Hartl Marek, Jakabovičová Lenka, Jánošová Petra, Jarolímová 

Veronika, Jonáš Vladimír, Kočišová Karolína, Kokavec Matej, Kováčová 

Michaela, Kuníková Silvia, Láníková Barbora, Lučanič Matej, Masopustová 

Barbora, Matulová Lenka, Mikulová Ivana, Omelková Lucia, Papajčíková 

Sabína, Pašeková Adriána, Posvanc Koloman, Procházka Branislav, 

Radochová Martina, Szalay Karol, Sziglová Erika, Szluková Soňa, Štvrtecká 

Viera, Velegová Diana, Vlhová Katarína, Vyslúžilová Nina, Weiserová Simona, 

Zalubelová Veronika 

 

Školský rok 2005 – 2009 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Ružena Oczvirková 

Bednárová Helena, Csölleová Krisztína, Curado Anaury Medina, Čula Martin, 

Haško Oliver, Horváth Tomáš, Kováčová Karin, Krajčírovičová Dana, Križan 

Matej, Lisá Petronela, Mácková Katarína, Mackovičová Jana, Mackovičová 

Katarína, Motyčáková Klaudia, Némethová Veronika, Patrnčiak Jozef, 

Poórová Veronika, Prokopová Erika, Rarbovská Dominika, Rebrešová Stela, 

Rigová Zuzana, Sýkorová Silvia, Šerifi Sanija, Ševčíková Alena, Štaffenová 

Miriama, Šurina Jozef, Teleky Dávid, Temer Mário, Tokárová Daniela, Tomčík 
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Boris, Vargová Eva, Vladárová Katarína, Heráková Veronika, Hrabovský 

Roman 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Eva Cíchová 

Bečák David, Belayová Natália, Bočová Magdaléna, Brandová Katarína, 

Cibirová Veronika, Černáková Michaela, Dekanyová Alexandra, Dikoš Jozef, 

Fabian Igor, Fajer Martin, Gažová Lucia, Holíková Denisa, Kostihová Silvia, 

Kruntorád Erik, Kusý Tibor, Lipták Matej, Lojová Anna, Macková Veronika, 

Maršalík Lukáš, Nemčeková Nikola, Olšinská Jana, Ryšavý Matúš, Struhárová 

Martina, Töröková Martina, Tóthová Anita, Tuma Patrik, Uhrinová Miroslava, 

Vojtek Peter, Zsigmondová Zuzana 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Jana Michalíková 

Benyóová Alena, Bilačičová Ivana, Bojčev Teodor, Čellár Ján, Fabian Martin, 

Fureková Katarína, Godóová Beata, Hajtmanová Martina, Chabada Jakub, 

Jager Pavol, Jurčovič Michal, Koller Martin, Krajačič Matej, Krajčovičová 

Nikoleta, Krivičková Lucia, Martiš Daniel, Matúšek Tomáš, Mišovič Jaroslav, 

Mrázová Kristína, Mucsková Kristína, Pálová Katarína, Peller Patrik, Píšová 

Ester, Porubčanová Lýdia, Skácalová Katarína, Strelecký Tomáš, Virecová 

Lucia, Žilinec Michal 

 

Školský rok 2006 – 2010 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bartošková 

Báštyová Veronika, Bednáriková Diana, Bystrianská Lucia, Compelová 

Veronika, Čermák Peter, Erdélyiová Erika, Heyder Juraj, Horváthová Lucia, 

Jančeková Lucia, Janíčková Zuzana, Kocourek Juraj, Kölesová Monika, 

Králiková Zuzana, Majerčíková Linda, Majová Lucia, Matuzná Silvia, 

Meľniková Oľga, Mihalovičová Alexandra, Mišíková Svetlana, Molnár Karol, 

Murín Marián, Olivová Kristína, Ondriska Tomáš, Peťková Simona, Petráš 

Andrej, Sabolová Lucia, Salay Jakub, Spišeková Natália, Stanková Simona, 
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Stankovič Boris, Stribrnský Erik, Takács Denis, Tkáčová Barbora, Vitanová 

Simona, Vojtková Dorota, Zajacová Michaela, Žáková Simona 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Martin Pavlovič 

Bartek Miroslav, Bučeková Simona, Cehlárik Adam, Drobná Zuzana, Fratrič 

David, Gajdová Hana, Gavač Allan, Gazdík Vladimír, Geršičová Veronika, 

Hegyiová Michaela, Holečková Petra, Horváthová Martina, Hurbaničová 

Lucia, Chrenko Matej, Ivanková Silvia, Jorík Ivan, Kazík Michal, Kiss Tomáš, 

Kollárová Michaela, Kovačovský Denis, Kuruczová Miroslava, Matušiková 

Denisa, Molnárová Alexandra, Neradovič Dominik, Prievozníková Lenka, 

Recsková Džulijeta, Schallerová Martina, Schwartz Richard, Smrtičová 

Stanislava, Sovičová Nina, Viskupová Alžbeta, Zeman Peter 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Karina Polakovičová 

Bastl Jozef, Blaho Michal, Bogárová Judita, Brázdilíková Jana, Dömötörová 

Marta, Dudík Pavol, Gažová Ivana, Hamarová Barbora, Hlivjaková Silvia, 

Hlivjaková Simona, Hurtonyová Emese, Chmurová Iveta, Kasten Peter, 

Kintlerová Katarína, Kohútová Monika, Kormányová Simona, Kosmálová 

Veronika, Krajčírová Veronika, Miklósová Lucia, Mókosová Žaneta, Nagyová 

Judita, Nitrianska Veronika, Romančíková Katarína, Romanová Paulína, 

Singhoferová Kristína, Slezák Rudolf, Slieziková Sandra, Szabó Gabriel, 

Ščepánová Alexandra, Štěpánková Katarína, Šuľanová Lucia, Varga Anita, 

Vizentová Kristína, Zemanová Lucia 

 

Školský rok 2007 – 2011 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Marianna Kolláriková 

Bystroň Miroslav, Cambelová Martina, Csányi Lukáš, Debnárová Jana, 

Dobročáni Martin, Drobná Michaela, Farská Monika, Frátrič Tomáš, Gálová 

Lucia, Gregor Michal, Greguš Tomáš, Grňová Katarína, Horváthová Nikola, 

Hrbáčková Veronika, Hucíková Jana, Jahičová Zuzana, Kačicová Soňa, 

Kerepecká Ivana, Kontrová Zuzana, Kováčová Michaela, Kozárková Karin, 
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Krajčovič Matej, Krejčí Miroslav, Kubicová Veronika, Lisá Marcela, Lüleiová 

Lucia, Marečková Barbora,  Michalčíková Dominika, Ondrovič Peter, Osuský 

Matej, Padúchová Lucia, Padúchová Veronika, Pastieriková Katarína, Pašek 

Ján, Polakovič Marek, Zvolenský Vladimír 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Adriana Jurášková 

Bernadičová Veronika, Džurná Katarína, Fabianek Marián, Farkašová Soňa, 

Fickerová Veronika, Galovičová Paulína, Hybbenová Veronika, Krajčovič 

Matúš, Kubová Monika, Lonek Martin, Matušková Terézia, Melichová Žaneta, 

Rohárová Michaela, Romanová Lenka, Rudičová Barbora, Sirotová Nikola, 

Smolka Patrik, Spurný Ivan, Stašiniak Peter, Šanková Hanka, Ševčíková 

Natália, Šišoláková Nikola, Šťastná Monika, Tomaškovič Boris, Tomčániová 

Veronika, Tonev Jozef, Töröková Michaela, Vanáková Barbora, Vargová 

Tímea, Várhelyiová Barbara, Vlček Peter, Zradulová Jana 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Renáta Zmajkovičová 

Bagáriová Monika, Barthová Veronika, Bielčíková Nikola, Binčíková Jana, 

Blažíčková Veronika, Caban Ľubomír, Cicáková Jarmila, Čellárová Júlia, 

Ďurová Nikoleta, Fehérová Martina, Fördösová Andrea, Guldanová Veronika, 

Horváthová Pavlína, Jágerová Renáta, Kántorová Viktória, Kobetičová 

Simona, Kovačičová Martina, Kubányi Daniel, Lovaszová Lucia, Löwová 

Martina, Mechurová Katarína, Mičulíková Kristína, Mihalovičová Jana, 

Mikócziová Barbara, Ollé Jozef, Pavelka Adrián, Purgerová Kitty, Rózsová 

Anita, Véghová Zuzana 

 

Školský rok 2008 – 2012 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Simona Priecelová 

Baráthová Kinga, Bölcsová Barbara, Černok Peter, Čierna Estera, Franó 

Barbara, Görföl Tomáš, Heráková Lenka, Hrajnohová Bibiana, Karniš Marek, 

Kedžuch Patrik, Kikola Blanche Aurélie, Kissová Silvia, Križanová Andrea, 

Kután Patrik, Lapinová Silvia, Molnár Filip, Némethová Viviána, Panáková 
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Anna, Reindlová Anikó, Rigová Nikola, Stašiniaková Lenka, Strakoš Tomáš, 

Strculová Martina, Szabóová Lucia, Szijartóová Dominika, Taddeo Róbert, 

Trepáčová Sidónia, Világiová Dominika, Vlčák Roman, Vršková Nikola, 

Wagnerová Lucia 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Eva Korytárová 

Antalová Mária, Bartošová Zuzana, Bugajová Lýdia, Bugárová Veronika,  

Gonšenica Lukáš, Hanušovská Karin, Hatala Richard, Hegedüsová Ivana, 

Hešterová Dominika, Horský Patrik, Kerekesová Kristína, Kossuthová Petra, 

Kurťáková Lenka, Labodiová Karina, Lichanec Peter, Matula Daniel, Opálený 

Michal, Púšová Lucia, Rechtorovičová Erika, Rybanič Filip, Sagáčiková Jana, 

Sedílek Tomáš, Somogyiová Edita, Szabóová Monika, Ščepánová Alžbeta, 

Šintálová Zuzana, Škrabák Jaroslav, Tóthová Judita, Váradi Michal, Vizár 

Damian, Voštinárová Andrea, Wittgruber Michal 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Eva Cíchová 

Bohonyová Rita, Čulík Matej, Földešová Dominika, Franóová Vivien, 

Gembešová Andrea, Heribanová Barbora, Jakubcová Simona, Kleinová 

Monika, Kovár Jakub, Krpčiarová Adriána, Lörinczová Simona, Neszméryová 

Eva, Nováková Tatiana, Pálfyová Alžbeta, Petro Maroš, Polakovičová Jana, 

Pytlová Monika, Rajcsányiová Viktória, Schindlerová Mária, Sipos Richard, 

Strelecká Marcela, Suchá Ivana, Šingliarová Bibiane, Takácsová Klaudia, 

Takácsová Vanesa, Turjanová Tímea, Vlachová Lucia, Záhora Viktor, 

Žofčíková Lucia 

 

Školský rok 2010 - 2012 

Trieda 2. PDŠ Triedny učiteľ: Ing. Dana Levčíková 

Čižiková Tatiana, Kranjc Milan, Lohyňová Zita, Šarišská Barbora, Tichá 

Ľudmila 
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Školský rok 2009 – 2013 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Daniela Pavlovičová 

Belková Alžbeta, Brandoburová Katarína, Cigláňová Barbora, Dobdová Diana, 

Dujničová Patrícia, Fabová Nikola, Gálová Eva, Grozdanić Stanislav, 

Horváthová Dominika, Chlumetzky Peter, Krajčír Ján, Krištofičová Kristína, 

Kubín Denis, Megová Dominika, Mészárosová Monika, Mucsková Kristína, 

Némethová Diana, Noška Adam, Pališčáková Martina, Romanová Zuzana, 

Spál Milan, Surová Miroslava, Sýkorová Denisa, Syneková Simona, Szalaiová 

Dominika, Tarčiová Silvia, Vassová Anna, Vaškovič Ľuboš, Zendeli Amir 

Trieda IV. B  Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Tomascheková 

Bajnerová Petra, Bieliková Katarína, Bodisová Silvia, Duduczová Anita, 

Ďurisová Nikoleta, Gálffyová Tatiana, Hladíková Zuzana, Homza Vladislav, 

Horvát Peter, Chlpíková Nicole, Kamenistá Nikola, Koppová Veronika, 

Kristová Natália, Križanová Kristína, Mikoczi Dominik, Minarovičová 

Dominika, Oravcová Denisa, Ragačová Katarína, Rarbovský Jakub, Sádovská 

Lenka, Šamková Silvia, Šeböková Miriama, Teplan Martin, Tóthová Eva, Turay 

Matej, Vrábliková Laura, Yaňez Lisa Mary 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Eva Stančíková 

Bartalošová Lucia, Bartalošová Nikola, Bartovič Lukáš, Biháriová Mária, 

Brančíková Kristína, Fördösová Erika, Hanusová Kristína, Hirjak Stanislav, 

Kesselbauerová Petra, Kincses Jakub, Kissová Alexandra, Kudoláni Patrik, 

Kupcová Romana, Lennerová Michaela, Lukovicsová Kristína, Matusová 

Dóra, Mifkovičová Veronika, Molnárová Viktória, Némethová Dóra, Novotná 

Nikoleta, Ozábalová Alexandra, Podsklanová Zuzana, Prachár Peter, Suchý 

Rastislav, Szabóová Erika, Škerková Nikola, Šrubařová Dominika, Vidrová 

Mónika 
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Trieda 2. DŠ Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomíra Záhorová 

Bandová Adriena, Daříček Alojz, Gajdošová Lívia, Jajcay Roman, Krnáč Filip, 

Machová Lucia, Mihál Miroslav, Sárkány Šmahel Lujza, Sýkorová Monika, 

Škoricová Andrea, Weisman Filip 

 

Školský rok 2010 – 2014 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Martin Pavlovič 

Berešová Barbora, Beutelhauserová Barbara, Beutelhauserová Simona, 

Brocková Karin, Čech Stanislav, Čellár Simon, Čermáková Lucia, Dohoráková 

Andrea, Doležálek Daniel, Dostálová Alexandra, Drahoňovský Andrej, 

Gelinger Peter, Harbi Kristián, Kovačič Samuel, Krankušová Alexandra, 

Kukyová Simona, Ležanská Lenka, Loffay Tomáš, Mezeiová Klaudia, 

Mikulášiková Katarína, Milecz Michal, Morávková Magdaléna, Nagyová 

Bianka, Parák Jakub, Puššová Kristína, Salmová Viktória, Šahová Simona, 

Šuchančok Marián, Vizváryová Sandra, Vöröšová Alena, Zárecký Marcel 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Darina Chobotová 

Ballová Regina, Baráth Ernest, Bencová Erika, Bobík Ján, Dejová Adriana, 

Derzsiová Silvia, Fenclová Kristína, Hrušovská Kristína, Chmelová Jarmila, 

Kamaraševičová Sabina, Kaplán Marek, Kováč Adam, Kozárková Frederika, 

Matusová Zuzana, Mészárosová Vivien, Mezeyová Ľudmila, Molnárová Silvia, 

Morvaiová Anita, Múčková Lucia, Novák Marco, Sloboda Richard, Šidík Lukáš, 

Túryová Cynthia Patrícia, Túryová Dominika, Vargová Andrea, Vávra Marián, 

Vinczeová Simona 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Barnová 

Barna Nelya, Brinzová Ivana, Cút Marek, Földváry Rudolf, Gigler Jakub, 

Hegyiová Petra, Chovančák Juraj, Chválová Simona, Kaňková Alexandra, 

Kissová Szilvia, Kurta Miroslav, Leczkiová Silvia, Lenghart David, Letuseková 

Bianka, Matušiková Dominik, , Olejárová Barbora, Onderová Viktória, 

Pokorná Lucia, Pokorný Milan, Polishchuk Vitalij Jurij, Ravaszová Kristína, 
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Svačinová Viktória, Šnegoňová Simona, Tóthová Mária, Vörösová Eva, Žigová 

Nikoleta 

 

Školský rok 2011 – 2015 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Horňáková 

Adamicová Dominika, Bolgáčová Michaela, Csizmárová Linda, Danihel Pavel, 

Franková Dominika, Fröhlichová Mária, Furucz Andrej, Hegedüsová Katarína, 

Holásek Anton, Horňáčiková Mária Anna, Horváth Jozef, Horváthová 

Martina, Kalivodová Jessica, Kedžuch Filip, Nádaždyová Miriam, Nováková 

Alexandra, Orendáčová Mária, Ružovič Róbert, Ryban Jakub, Sárköziová 

Klaudia, Slezáková Lucia, Školíková Nicole, Škrabáková Karolína, Švorc Martin 

Jozef, Tonevová Lenka, Tyleš Martin, Verner Vratko, Žiaková Barbora 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bartošková 

Czaniková Zuzana, Doktoríková Denisa, Farská Veronika, Grancová Zuzana, 

Holásková Dominika, Horváth Nicolas, Hoták Lukáš, Ivicová Dominika, Jonás 

Dávid, Kalmárová Patrícia, Macková Ivana, Malásková Viktória, Melegová 

Simona, Mészárosová Natália, Mrázik Jakub, Némethová Ivana, Ondrušek 

Martin, Palková Karin, Podhorcová Petra, Pohanka Jerguš, Roskoš Jakub, 

Sommerová Lenka, Szelleová Patrícia, Tomšíková Valentína, Ujhelyiová 

Bianka, Valek Michal, Vasmerová Barbara, Végh Peter 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Adriana Jurášková 

Baková Diana, Balážová Nicole, Belanský Marek, Bérešová Andrea, Berkešová 

Terézia, Bucher Richard, Cabadajová Simona, Debnár Ladislav, Dukát Tomáš, 

Fülöpová Kristína, Fülöpová Viktória, Hagara Matej, Javorčík Jakub, Kovár 

Jakub, Krč Matúš, Krištofičová Diana, Majtán Jakub, Miadiková Kristína, 

Michalec Samuel, Náglová Imelda, Ožvaldová Karolína, Paulík Marek, 

Petřeková Klára, Preisingerová Andrea, Sandtnerová Dominika, Semaníková 

Alexandra, Serinová Klaudia, Šinkovičová Veronika 
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Trieda 2. DŠ Triedny učiteľ: Ing. Renáta Zmajkovičová 

Baranová Miroslava, Deáková Dana, Kakašová Lenka, Karasová Adriana, 

Koprda Daniel, Kovačič Zdenko, Lukácsová Agáta, Šafránková Monika, 

Ševcechová Jana, Totková Denisa 

 

Školský rok 2012 – 2016 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Terézia Garaiová 

Babuliaková Beatris, Balážová Martina, Bednáriková Viola, Draškovič Patrik, 

Hupko Viliam, Chaľová Anna, Chmelová Martina, Cholvadtová Martina, 

Chropovská Lenka, Jurčová Alexandra, Kúrová Dominika, Martinkovič David, 

Olajcová Karin, Pešková Dominika, Rišová Michaela, Salon Tomáš, Strachota 

Miroslav, Šimuna Ľubomír, Štiglicová Katrin, Teplanová Michaela, Tomášek 

Matúš, Vajdová Nikoleta, Vörös Lukáš, Vrábliková Veronika, Zámečníková 

Veronika 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Darina Szárasová  

Bodingerová Nicol, Boháčik Juraj, Bujaloboková Monika, Čech Daniel, Druga 

Tibor, Fehérová Rebecca, Gombárová Alžbeta, Gunda Peter, Haliak Michal, 

Hallon Roman, Jaďuďová Tatiana, Jíchová Miriam Margaréta, Košanová 

Hana, Kurucová Patrícia, Letuseková Vivien, Mátyásová Dominika, 

Mikóczyová Laura, Novák Jakub, Obselková Vanessa, Petrišinová Patrícia, 

Rajnohová Radomíra, Rezek Jakub, Selyem Dávid, Síposová Adriana, 

Szabóová Helena, Ševčíková Linda, Václav Václav-Mário, Zajacová Veronika 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Mária Majcherová 

Barútová Dominika, Dávidiková Monika, Ferencziová Dóra, Hollósy René, 

Horváthová Alexandra, Chachaľák Dávid, Kormančíková Barbora, Králová 

Simona, Krocsán Adam, Kuzmová Kristína, Lendacká Viktória, Mago Matúš, 

Mészárosová Dóra, Morávková Andrea, Müller Patrik, Nagyová Elvíra, 

Repková Lenka, Rozborová Romana, Ševčík Daniel, Šteruská Veronika, Vítek 

Peter, Zachová Michaela, Žáček Henrich 
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Školský rok 2013 – 2017 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Matúšková 

Baštiová Miriam, Čeřovský Daniel, Čierna Martina, Gécová Diana, Hitmar 

Jakub, Ilková Silvia, Janík Jakub, Juranová Monika, Kadnár Jaroslav, Košťálová 

Natália, Kovárová Lucia, Krajčovičová Bibiana, Kramplová Karin, Krchnavá Ela, 

Kurucová Monika, Ležanská Simona, Mikulová Mária, Parák Filip, Popovičová 

Dominika, Ráček Dominik, Rizvani Afrim, Rybárová Patrícia, Setnická Simona, 

Szigetiová Lucia, Ťapuška Dominik, Toman Roland, Vachová Dagmar, 

Včelková Nikola, Wenhardtová Kristína, Zajasenský Martin, Žilavý Lukáš 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Ing. Elena Imríšková 

Benčúrik Boris, Dejová Monika, Derzsiová Michaela, Dosedla Vladimír, 

Elogová Kristína, Chamrazová Barbora, Jajcajová Simona, Jursa Vladimír, 

Kollárová Erika, Konevych Viktoríja, Kozaňák Lukáš, Kozmér Tímea, 

Kuczmanová Evelin, Lelkešová Dominika, Lenčeová Diana, Margetíny Jakub, 

Mičeková Laura, Miklovičová Michaela, Mókosová Nina, Sepešiová Nikola, 

Tichá Petra, Vitteková Scarlett, Voleková Rebeca, Wurcelová Simona 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Eva Cíchová 

Birošíková Alexandra, Blažek Mário, Blažíčková Veronika, Čulen Martin, 

Danielová Alena, Ferdičová Karolína, Foglová Natália, Kakasová Nikola, 

Kissová Anežka, Kozanjuk Jaroslav, Králová Michaela, Krížová Ivana, 

Mészáros Adam, Nagy Jaroslav, Pohanková Zuzana, Prochácová Nikola, 

Prôčková Simona, Tichá Veronika, Vaverková Petra 

 

Školský rok 2015 - 2017 

Trieda 2. PDŠ Triedny učiteľ: Ing. Nataša Soboličová 

Hajdinová Daniela, Hlušková Daniela, Jakubová Viera, Mészárosová Ľubica, 

Molnárová Ivana, Sujová Petra 
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Školský rok 2014 – 2018 

Trieda IV. A  Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Tomascheková 

Bencsíková Dominika, Dodeková Viktória, Fandel Adam, Fazekašová Adriana, 

Hanuliaková Barbora, Herian Alan-Ronald, Jančárová Slávka, Katrincová Júlia, 

Klenka Milan, Krchňák Matej, Kvintová Nikoleta, Matúšová Roberta, 

Michalicová Vanessa, Mikóczi Patrik, Mikuláš Jakub, Molnárová Nikola, 

Müsslerová Simona, Polakovičová Barbora, Römerová Simona, Sajan Tomáš, 

Skladaná Simona, Tatrn Nicolas, Toman Daniel, Viglaská Nikola, Zupka Matúš 

Timotej 

Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Eva Vavríková 

Bieliková Andrea, Bodóová Simona, Bognár Jozef, Bojda Veronika, Brídziková 

Barbora, Daniš Dominik, Drgoňová Ester, Frézová Michaela, Gregorová 

Andrea, Hamarová Monika, Kontár Lukáš, Kúrová Melisa, Matláková Lucia, 

Mózesová Alexandra, Novák Adam, Podolinčáková Sára Mária, Ritomská 

Simona, Safaryan Hunan, Szighardtová Stephanie, Škereň Igor, Šobáňová 

Karin, Tekauer Nóra, Varga Erik, Varga Tomáš, Zavarská Michaela 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Barnová 

Bajaková Lucia, Bednárová Alexandra, Bielčiková Valéria, Bíro Samuel, Bráblik 

Adam, Čižmárová Patrícia, Čulenová Mária, Dohoráková Veronika, Gaálová 

Renáta, Hričovská Slavomíra, Javorčík Adam, Kabešová Dominika, Klepáčová 

Natália, Kuruc Miroslav, Maturová Katarína, Meszároš Jakub, Mikula 

Frederik, Nálezová Naďa, Nálezová Nina, Nemcová Silvia, Oravcová Sofia, 

Pešeková Michaela, Poláček Dominik, Pribylová Lenka, Sikora Xenia, Sladká 

Veronika, Tvrdoň Peter 

 

Školský rok 2015 – 2019 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Martin Pavlovič 

Bajčev Nikolas, Balážová Barbara, Cachovan Ivan, Cajchanová Andrea, Dinh 

Thi Eva, Duľa Tomáš, Dulin Filip, Gašparovičová Simona, Kišoňová Andrea, 
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Kopálková Kristína, Ládyová Lucia, Mánik Richard, Martinkovičová Lucia, 

Ovariová Zuzana, Rebro Lukáš, Sečanská Terézia, Surovcová Paulína, 

Štellerová Hanka, Šubínová Kristína, Šuleková Amanda, Tvoríková Paulína, 

Udvaros Renato, Véghová Anita, Viglaský Dušan 

Trieda IV.B Triedny učiteľ: Ing. Renáta Zmajkovičová 

Abbado Fatima Caroline, Bakičová Lucia, Gažová Petra, Jánoš Roman, 

Kamenárová Nikola, Kavivanovová Martina, Kissová Krisztína, Knotková 

Kristína, Kochová Kristína, Košanová Katarína, Kubíková Ľubica, Kupčeková 

Andrea, Kupčeková Petra, Lakyová Alexandra, Lovciová Viktória, Molnárová 

Friderika, Rebjáková Monika, Rehák Adam, Sekot Patrik, Sillová Karin, 

Slobodová Sofia, Svobodová Kristína, Szépová Eva Ľudmila 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Ing. Dana Levčíková 

Birková Dominika, Bobáková Denisa, Botlóová Barbara, Farkaš Oliver, Gálová 

Sabína, Habová Aurélia, Hejlová Katarína, Jáhnová Petra, Katreniaková Ema, 

Kmošková Simona, Kukumbergová Daisy Xavéria, Makóny Jakub, Mišolajová 

Simona, Mokranová Simona, Pavlová Diana, Perneschová Denisa, Repaská 

Petra, Skrypets Solomiya, Šályová Beáta, Škripeková Jana, Vavrušová Sára, 

Vorlíček Milan, Wachbergerová Daniela 

 

Školský rok 2017 – 2019 

Trieda 2. PDŠ Triedny učiteľ: Ing. Elena Imríšková 

Kurinec Jozef, Nestorenko Oleksandr, Plačko Ján 

 

Školský rok 2016 – 2020 

Trieda IV.A Triedny učiteľ: RNDr. Jana Romaníková 

Alievska Alejna, Bachledová Lucia, Bičianek Anton, Brestovská Kristína, 

Brhlová Barbora, Brňová Alžbeta, Cedula Ján, Čavajdová Silvia, Červienka 

Kristián, Fekete Michal, Galbová Aneta, Gallová Patrícia, Halica David, Hladná 

Soňa, Káša Ernest, Kocianová Kristína, Krúteková Kristína, Kubicová Katarína, 
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Lančaričová Eva, Manczalová Terézia, Matejov Samuel, Melišová Michaela, 

Mózesová Réka, Mrva David, Múčka Andrej, Oravcová Sabina, Podmanický 

Dávid, Tóthová Silvia 

Trieda IV.B  Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Horňáková 

Chamraz Robert, Kakviczová Sabína, Kanichová Viktória, Keselá Zuzana, 

Krišková Viktória, Kubešová Sofia, Kupková Veronika, Luchsová Rebecca, 

Lukovics Anna Mária, Martinkovičová Viktória, Martins Da Silva Gabriel, 

Matulániová Nicol, Miháliková Tereza, Mišík Nikolas, Pollák Marek, Repková 

Juliana, Sekáč Ondrej, Schrek Andrej, Slaninka Jakub, Staňová Renáta, 

Svačinová Ivana, Szabóová Dominika, Szalaiová Sára, Šahová Patrícia, Šipicki 

Lara, Timofeyeva Anastassiya, Turčanová Diana, Vitek Andrej, Záblacký Erik 

Trieda IV. C Triedny učiteľ: Mgr. Daniela Pavlovičová 

Banič Samuel, Bašková Ivana, Bene Šimon, Bogdáňová Melánia, Gregorcová 

Veronika, Habuda Oliver, Hadvigová Andrea, Halusková Šárka, Hronec 

Samuel, Kakasová Michaela, Lacová Carmen, Macková Gabriela, Mániková 

Karolína, Masná Katarína, Mészáros Martin, Miháliková Simona, Minčičová 

Tereza, Preislerová Emma, Quevedo Lucia, Sárközi Patrik, Smrtičová Barbora, 

Šimončič Martin, Tóthová Lucia, Valentová Simona 

 

Školský rok 2017 – 2021 

Trieda IV. A Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Ščevíková 

Balgová Alena, Baxa Adam, Berčíková Daniela Mária, Berki Marco, Burdová 

Barbora, Csáderová Nelly, Doka Lukáš, Dřízgová Jana, Filipová Lucia, 

Gašparová Petra, Georgeová Tania Leigh, Gluch Juraj, Gratzer Sebastian, Ivan 

Branislav, Medviková Šarlota, Mészáros Lukáš, Mravík Adam, Múčková 

Andrea, Raffayová Nicol, Rusňáková Viktória, Santová Barbora, Šebestová 

Aneta, Šikulová Bianca, Štipkala Samuel Matej, Tanglmayer Dominik, Zimová 

Terézia, Zsigmond Laura, Žambochová Simona, Žilinská Karolína, Žišková Eva 
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Trieda IV. B Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Zagorov 

Bachratý Augustín, Balogová Anetta, Dianová Sofia, Dömötörová Michaela, 

Franeková Nikoleta, Hrajnohová Bronislava, Hrajnohová Nina, Hricková 

Viktória, Chvalovský Roman, Jakubec Alexander, Jendruš Rastislav, 

Kalafusová Nicol, Koleňak Lukáš, Kunovičová Alexandra, Lukács Kristián, 

Luptáková Kristína, Marečková Martina, Masarovičová Katarína, Pastucha 

Simon, Pavlíková Lucia, Pelan Michal, Pokrývka Juraj, Roháč Martin, Sloboda 

Andrej, Šenková Katarína 

Trieda IV. C  Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Tomascheková 

Boráros József, Csókaová Eszter, Dugovičová Emma, Galbová Vanessa, 

Imriška Marián, Koleková Barbora, Kouhen Anis, Kouhen Sabri, Kunovičová 

Lucia, Létalová Simona, Maceková Lenka, Matúšová Veronika, Mráz Marek, 

Páleníková Paula, Rybár Adam, Slimáková Viera, Szakálová Zuzana, Šoltýsová 

Šarlota, Šulcová Kristína, Šusterová Valéria, Tilinger Samuel, Vargová 

Dominika, Žeravik Matúš 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

Pamätnica OA Nevädzová 3 Bratislava vychádza s finančnou podporou 

zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja. 

Na pamätnici a programe osláv sa podieľali:  

Miňo Kereš, Ľubica Čekovská, Margaréta Klimová, Fero Lipták,  

Ing. Martin Chren, rodičia žiakov školy a žiaci školy. 

 

Všetkým srdečne ďakujeme za spoluprácu a podporu.  
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