
 

 

 

 

Kontakty:  Obchodná akadémia  

   Nevädzová 3 

820 07  Bratislava 

 

Web školy:  https://oanba.edupage.org/ 

 

Sociálne siete: facebook.com/nevadzka/ 

   instagram.com/oanevadzova3/ 

 

Riaditeľka školy:  Ing. Jana Orthová 

 

Email školy:   oanba@oanba.sk 

oa.nevadzova@region-bsk.sk 

 

Telefón:  02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky) 

 

Kde nás nájdete: 

Nachádzame sa v Ružinove blízko nákupného centra RETRO. Vchod do areálu je z Nevädzovej 

alebo Sedmokráskovej ulice, ďalej pokračujte k pavilónu A (riaditeľstvo), B (vrátnica a učebne), D 

(odborné učebne na 1. poschodí) alebo k telocvični. 

 

Verejnou dopravou: 

Hlavným orientačným bodom je výšková budova OC Retro. Vedú k nám tri cesty: 

Zastávka Herlianska (smer od Ružinovskej nemocnice): 

električka 9 

autobusy 50, 75 

Zastávka Hraničná (smer od Prievozskej ulice): 

trolejbusy 42, 71, 72 

autobusy 96, 196 

Zastávka Nevädzová (smer od Tomášikovej ulice): 

autobusy 66, 75, 96, 196 

 

Škola má výborné dopravné spojenie MHD z: 

• hlavnej autobusovej stanice (trolejbusy 42, 72 - cca 6 minút), 

• hlavnej železničnej stanice (trolejbus 71 - cca 15 minút). 
 

Autom, bicyklom či kolobežkou: 

Z Tomášikovej ulice – pri kostole Sv. Vincenta de Paul treba odbočiť na Nevädzovú až na koniec. 

Priamo v areáli školy je parkovanie zakázané, v obmedzenej miere je možné využiť parkovanie na 

verejných parkoviskách, príp. do 3 hodín zdarma aj v podzemí nákupného centra. 
 

 

„Nie som ako ostatní. Som na Nevädzke“ „Nevädzka – múdrosť do vrecka“ 

  (motto študentskej firmy AMALA 2021)    (motto študentskej firmy eNature 2020) 
 

„Všade dobre, na Nevädzke najlepšie“  „Nevädzka nie je škola, ale životný štýl“ 

  (motto študentskej firmy Vobis 2017)    (motto študentskej firmy Bluet 2016) 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

KVALITNÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE ZAMERANÉ NA PODNIKANIE 

• Si deviatak a čaká ťa vážne rozhodnutie? 

• Nevieš, či si vybrať gymnázium alebo radšej odbornú školu? 

• Si rozhodnutý pre obchodnú akadémiu, ale nevieš ktorú? 

• Ste rodič a chcete Vášmu dieťaťu poradiť pri výbere? 

• Počuli ste už o nás, no neviete, či sme tá pravá stredná škola? 

• Navštívte nás osobne alebo si prezrite náš web (viac v letáku). 

 

V školskom roku 2023/24 otvárame v odbore 6317 M obchodná 

akadémia tri triedy štvorročného denného štúdia s maturitou. 

Všeobecno-vzdelávacie predmety: 

• slovenský jazyk a literatúra (povinný maturitný predmet) 

• anglický jazyk (povinný maturitný predmet na úrovni B1 alebo B2)* 

• druhý cudzí jazyk: nemecký, ruský alebo francúzsky (od 1. ročníka na úrovni začiatočník) 

• matematika, dejepis, etická výchova, občianska náuka, biológia a telesná výchova 

Odborné predmety ekonomického zamerania: 

• ekonomika, úvod do makroekonómie, poisťovníctvo 

• administratíva a korešpondencia (možnosť získať štátnu skúšku z predmetu) 

• účtovníctvo, ekonomické cvičenia (možnosť získať certifikát firmy KROS) 

• informatika, aplikovaná informatika, hospodárke výpočty a štatistika 

• právna náuka, hospodárska geografia, tovaroznalectvo 

• konverzácie z anglického jazyka 

• podnikateľské zručnosti (nami vytvorený predmet, ktorý vrcholí v máji prezentáciou 

žiakov na jedinečnom Školskom veľtrhu podnikateľských zručností) 

• sedem rôznych voliteľných predmetov (viac na ďalšej strane) 
 

 
*NAJLEPŠÍ ŽIACI MAJÚ MOŽNOSŤ PRIPRAVIŤ SA  

  NA MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ CAMBRIDGESKÉ     

  SKÚŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRIAMO V ŠKOLE. 

  



 

 

VOLITEĽNÉ ODBORNÉ PREDMETY NA NEVÄDZKE 
V 3. a 4. ročníku ponúkame študentom niekoľko prakticky zameraných voliteľných predmetov. Ich 

štruktúru upravujeme tak, aby čo najviac zodpovedala meniacej sa spoločnosti či rozvíjajúcim sa 

technológiám. Počas výuky intenzívne využívame spoluprácu s odborníkmi z komerčnej i nekomerčnej 

sféry. Najúspešnejší žiaci získavajú zaujímavé certifikáty, vďaka ktorým sa zvyšuje ich hodnota u budúcich 

zamestnávateľov na trhu práce. 

Cvičná firma – praktikum 
Simulácia skutočnej firmy, v ktorej žiaci vykonávajú rovnaké činnosti ako v reálnej komerčnej firme.   

Jej „zamestnanci“ pracujú podľa svojho záujmu a schopností v jednotlivých oddeleniach (manažment, 

sekretariát, marketing, odbyt, učtáreň a pod.). Fiktívne obchodujú s inými cvičnými firmami, pričom sa ročne 

zúčastnia 5 až 6 veľtrhov na Slovensku i v zahraničí (Bratislava, Praha, Košice, Györ, Viedeň, Olomouc, atď.).  

Firma úzko spolupracuje s reálnou obchodnou spoločnosťou (v minulosti napr. Volkswagen, Kenzel, atď.) 

Ide o veľmi komplexný predmet, kde sú v praktickej podobe zahrnuté všetky vyučované odborné predmety. 

Aplikovaná ekonómia – študentská firma 
Tu už nejde o simuláciu, ale o reálnu študentskú firmu na princípe akciovej spoločnosti z programu 

medzinárodnej organizácie JA Slovensko. „Zamestnanci“ získavajú malý vstupný kapitál predajom akcií, 

vyrábajú a predávajú reálne výrobky. Zodpovedajú sa akcionárom na valnom zhromaždení a vyplácajú im 

dividendy. Súčasťou programu sú aj súťaže a workshopy vo firmách ako IBM, Anasoft, AT&T či Citibank, 

a účasť na celoslovenskom Veľtrhu podnikateľských talentov. Okrem komplexných zručností a skúseností 

získavajú aj niekoľko certifikátov udeľovaných JA Slovensko, n.o. 

Praktické účtovníctvo 
Predmet je zameraný na riešenie komplikovanejších prípadov účtovníckej praxe, praktické vedenie 

jednoduchého a podvojného účtovníctva pomocou softvéru Alfa a Omega, a tiež výpočet miezd v softvéri 

Olymp. Najúspešnejší žiaci sú pripravovaní na účasť v olympiáde Mladý účtovník. 

Počítačové zručnosti 
Predmet je určený pre talentovaných žiakov v oblasti informatiky, ktorí chcú získavať špeciálne zručností 

v najpoužívanejších počítačových aplikáciách. Súčasťou predmetu je možnosť získať medzinárodne 

uznávaný Certifikát ECDL (tzv. Európsky vodičský preukaz na počítače) v moduloch na spracovanie textu, 

tabuliek, databáz, bezpečnosti na internete a prezentácií na základnej aj pokročilej úrovni (Advanced).  

Komunikačné zručnosti 
Novovytvorený predmet, ktorý sme zaviedli v roku 2021 ako podporu pre získavanie tzv. odborných 

mäkkých zručností. Žiaci sa učia efektívne komunikovať, a to nielen v rámci osobných vzťahov, ale najmä 

vo firemnom prostredí. Výuka sa venuje sa kritickému mysleniu, firemnej kultúre, etike v podnikaní, 

prezentačným zručnostiam, riešeniu konfliktov, time-manažmentu či schopnosti pracovať v tíme. 

Daňová sústava 
Žiaci sa na reálnych príkladoch naučia vyhotovovať daňové priznania pre rôzne druhy daní a poplatkov, 

ktoré sa týkajú fyzických alebo právnických osôb. Vypĺňajú skutočné tlačivá z portálu finančnej správy, 

pričom hľadajú najoptimálnejšie riešenia. Na hodiny pozývame aj odborníkov z daňových úradov.  

Bankovníctvo 
Predmet sa zameriava na praktické aspekty finančnej gramotnosti. Venuje sa rodinným a firemným 

financiám, mene, investovaniu či moderným bankovým operáciám. Predpokladom pre spojenie s praxou 

sú worshopy a exkurzie do bánk (v minulosti to boli napr. Tatrabanka či Národná banka Slovenska). 

 

 



 

 

Dni otvorených dverí na Nevädzke 
20. októbra 2022 (od 17.00 – 19.00 h) 

• prvý dojem býva zvyčajne rozhodujúci, preto vás vo štvrtok popoludní radi privítame v pavilóne B 

• jednotlivé učebne budú zamerané tematicky na nami vyučované predmety a projekty školy 

• zoznámite sa nielen s vedením školy a našimi učiteľmi, ale aj so žiakmi zapojenými do aktivít školy 

17. februára 2023 (od 8.00 – 11.30 h) 
• navštívte našu Nevädzku v posledný piatok pred jarnými prázdninami a spoznajte ducha školy 

• termín je vhodný nielen pre individuálne návštevy, ale aj pre väčšie organizované skupiny zo ZŠ 

• možno prísť v ľubovoľnom čase, avšak na kompletnú prehliadku si rezervujte aspoň 30 minút 

• určite začnite v pavilóne B, kde vám pridelíme dvojicu šikovných sprievodcov – sú to naši tretiaci, 

ktorých sa počas prehliadky môžete priamo opýtať, ako sú so školou spokojní 

• navštívite všetky tri pavilóny A, B a D, kde sú aj učebne výpočtovej techniky a cvičných firiem  

• v priamom prenose uvidíte rôzne vyučovacie hodiny a spoznáte atmosféru v triedach  

• „vlastnými prstami“ si otestujete výuku rýchleho písania pomocou programu ZAV 

• k dispozícii vám bude aj niekoľko tematicky zameraných miestností: 

Všetko o prijímacích pohovoroch - s učiteľmi matematiky a slovenského jazyka 

Odborné predmety - o tom, ako pripravujeme žiakov do praxe a aké majú možnosti uplatnenia 

Cvičné a študentské firmy - ich zamestnanci vám predstavia svoje podnikanie 

Programy Erasmus+, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Cambridgeské certifikáty a 

odborná prax v zahraničí - prezentácie aktivít, ktoré žiakom ponúkajú viac ako len vzdelanie 

Pýtajte sa pani riaditeľky - rada vám odpovie na všetko, čo vás zaujíma v súvislosti so školou 

Virtuálny rok otvorených dverí na webe 
Ak vám osobná návšteva z rôznych dôvodov nevyhovuje, máme pre vás 
riešenie. Na našej stránke oanba.edupage.org nájdete v module ZÁUJEMCOVIA 
O ŠTÚDIUM videá a fotografie z akcií školy, vizitky našich absolventov, ale tiež 
kritériá pre prijatie do 1. ročníka a vzorové príklady k prijímacím skúškam. 

 


