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Identifikačné číslo školy: 
162 124 
 
Študijný odbor: 6317 M  
obchodná akadémia  

6317 M 74 obchodná akadé-
mia, bilingválne štú-
dium(slovensko-anglické) 
 
Internet: www.oavoza.sk  

Vážení rodičia, milí žiaci, 

držíte v rukách Informátora 
OAVOZA príručku Obchod-
nej akadémie v Žiline, pro-
stredníctvom ktorej vás 
chceme informovať o organi-
zácii výchovno-vzdelávacieho 
procesu, materiálno-technic-
kých podmienkach a mimo-
školských aktivitách v škol-
skom roku 2019/2020. Ob-
chodná akadémia má dlho-
ročnú tradíciu v poskytovaní 
kvalitného stredoškolského 
odborného vzdelávania ekono-
mického zamerania v Žilin-
skom kraji. Sme veľmi radi, že 
práve naša škola sa stala inšti-
túciou, ktorej dôverujete pri 
výchove a vzdelávaní novej 
generácie mladých ľudí. 

Podmienky výchovy a vzdelá-
vania sú stanovené Školským 
poriadkom, ktorý obsahuje 
nielen práva, ale i povinnosti. 
Poznaním jeho obsahu predí-
deme prípadným nedorozume-
niam. Našim zámerom je záro-
veň zabezpečiť 

dostatočnú informovanosť ro-
dičov o výchovno-vzdeláva-
cích výsledkoch žiakov. Uve-
denému účelu slúži nielen pra-
videlná účasť rodičov na rodi-
čovských združeniach, ale aj 
elektronická žiacka knižka, 
ktorá je dostupná spolu so 
školským poriadkom na inter-
netovej stránke školy. 

Aj v tomto školskom roku pre-
vezmú žiaci vzdelávacie pou-
kazy, ktoré reprezentujú oso-
bitný štátny finančný príspe-
vok na záujmové vzdelávanie. 
Veríme, že záujmové vzdelá-
vanie poskytované školou for-
mou rôznych krúžkov bude 
pre vás vítanou formou napl-
nenia voľného času. Ponuka 
útvarov záujmového vzdeláva-
nia bude zverejnená na 
www.oavoza.sk. Stravovanie 
žiakov školy je zabezpečené v 
Školskej jedálni pri Gymná-
ziu, Veľká okružná 22, Žilina. 
Cena obeda pre žiakov je 

v aktuálnom školskom roku 
1,31 EUR. Podrobné inforo-
mácie nájdete na 
www.gvoza.sk.  

Obchodná akadémia v Žiline 
zabezpečuje služby výchov-
ného a kariéroveho poraden-
stva a prevencie sociálno-pato-
logických javov. Súčasťou 
agendy kariérovej porad-
kyne je aj problematika karié-
rového poradenstva pri výbere 
VŠ, voliteľných predmetov, 
testovanie žiakov zamerané na 
výber VŠ alebo zamestnania, 
administrácia štipendií žiakov 
školy z titulu životného mi-
nima a hmotnej núdze. Súčas-
ťou agendy výchovného po-
radcu je výchova a vzdeláva-
nie žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potre-
bami (poruchy učenia, poru-
chy správania, zdravotné zne-
výhodnenie) a pomoc pri rie-
šení výchovno-vzdelávacích 
problémov žiakov.  

Jedine vzájomnou spoluprá-
cou zabezpečíme bezproblé-
mové vzdelávanie našich žia-
kov. 
JUDr. Jana Tomaníčková 

Kontakty 

  

Funkcia: Meno a priezvisko: Telefón: 

Riaditeľka JUDr. Jana Tomaníčková 041/707 59 11 

Zástupkyňa riaditeľky Ing. Marta Berešíková 041/707 59 26 

Zástupkyňa riaditeľky Ing. Darina Kolmanová 041/707 59 13 

Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Monika Ďuríková 041/707 59 13 

Výchovný poradca a koordinátor prevencie Mgr. Martin Rožek 041/707 59 29 

Kariérová poradkyňa Ing. Darina Kolmanová 041/707 59 13 

Sekretariát  riaditeľky p. Ľubica Tabačárová 041/707 59 10 

Vedúca školskej jedálne p. Lýdia Brezániová 041/562 54 32 

Zamestnanci školy sú pre vás k dispozícii každý pracovný deň. Osobné stretnutie s vedúcimi zamestnancami školy je potrebné 
vopred dohodnúť telefonicky.  

Školský rok 
2019/2020 
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 História a súčasnosť školy 

 

Obchodná akadémia v Žiline 
je stredná odborná škola v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho 
kraja. Minulý školský rok 
škola oslávila 80. výročie svo-
jej pôsobnosti. Svoju činnosť 
začala dňa 1. septembra 1938 
pod názvom Verejná ob-
chodná škola Okresného gré-
mia obchodníctva v Žiline. V 
júni 1961 bola premenovaná 
na Strednú ekonomickú školu 
v Žiline. Hlavnou úlohou 
školy od jej reorganizácie na 
štvorročné štúdium bola prí-
prava absolventov študijného 
odboru všeobecná ekonomika. 
Dňa 1. septembra 1990 sa 
mení názov školy na Ob-
chodnú akadémiu v Žiline. V 
súčasnosti sa škola vyprofilo-
vala na modernú strednú školu 
ekonomického zamerania, 
ktorá pripravuje žiakov v štu-
dijnom odbore 6317 M ob-
chodná akadémia. Od šk. 
roku 2015/2016 sa začali žiaci 
vzdelávať v novom 5- ročnom 
študijnom odbore 6317 M 74 
bilingválne štúdium (sloven-
sko-anglické). Obchodná aka-
démia v Žiline poskytuje žia-
kom úplné stredné  

odborné vzdelanie s maturi-
tou ISCED 3A. Výchovno-
vzdelávací proces je realizo-
vaný v 16 kmeňových trie-
dach a v 20 odborných učeb-
niach. Škola je vybavená mo-
dernou didaktickou technikou 
a učebnými pomôckami. V 
škole sa nachádzajú jazykové 
učebne, jazykové laborató-
rium, učebne informatiky a 
účtovníctva, multimediálne 
učebne, audiovizuálna 
učebňa, učebňa tovaroznalec-
tva, učebne administratívy a 
korešpondencie, školská 
knižnica, posilňovňa,  multi-
funkčné ihrisko a fitnes 
učebňa. Vyučovanie telesnej 
výchovy je realizované v TJ 
Sokol. Prostredníctvom pro-
jektovej činnosti a finančnej 
podpory občianskeho zdru-
ženia VZDELANIE sa poda-
rilo zmodernizovať vý-
chovno-vzdelávací proces. 
Žiaci môžu prejaviť svoju ak-
tivitu a tvorivosť v orgáne 
žiackej samosprávy a pri or-
ganizácii kultúrnych, spolo-
čenských a športových podu-
jatí (napríklad Imatrikulácie, 
školská akadémia 

OAVOZA má talent, špor-
tový deň OAVOZA v pohybe 
a pod.). Žiaci školy sa pravi-
delne zapájajú do realizácie 
projektovej činnosti a vý-
chovno-preventívnych pro-
gramov „S Tebou o tebe“, 
„Hrou proti AIDS“, „Cesta k 
emocionálnej zrelosti“ a 
„Program rozvoja osobnosti 
žiaka so zameraním na dro-
govú prevenciu“. Súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu sú odborné a tematické 
exkurzie (napr. Stredoveké 
banské mestá, Kremnica- 
mincovňa, Bratislava – NBS 
a burza CP, Londýn - hlavné 
mesto Veľkej Británie 
a  mnohé iné). Žiaci spolupra-
cujú na odbornej úrovni s fi-
nančnými inštitúciami, pod-
nikmi a úspešnými podnika-
teľmi. Žiaci 3. a 4. ročníka sa  
môžu zúčastniť odbornej 
praxe v Londýne v rámci pro-
gramu Erasmus+. V rámci 
tohto programu sa učitelia od-
borných aj všeobecno-vzdelá-
vacích predmetov zúčastnili 
kurzov v ETI Malta a v Cam-
bridge. 

 Učebný plán v školskom roku 2019/2020 

1. ročník štúdia - slovenský ja-
zyk a literatúra (3 hodiny), 1. 
cudzí jazyk (3 hodiny), 2. cu-
dzí jazyk (3 hodiny), etická vý-
chova/ náboženská výchova (1 
hodina), dejepis (1 hodina), bi-
ológia a ekológia (1 hodina), 
matematika (3 hodiny), telesná 
výchova (2 hodiny), ekono-
mika a podnikanie (3 hodiny), 
administratíva a korešponden-
cia (3 hodiny), hospodárske 
výpočty (2 hodiny), tovarozna-
lectvo (2 hodiny), hospodárska 
geografia (3 hodiny), apliko-
vaná informatika (2 hodiny), 
jazyková odborná príprava v 1. 
cudzom jazyku (1 hodina), 2. 
ročník štúdia - slovenský ja-
zyk a literatúra (3 hodiny), 1. 
cudzí jazyk (3 hodiny), 2. cu-
dzí jazyk (3 hodiny), etická vý-
chova/ náboženská výchova (1 
hodina), dejepis (2 hodiny), 
občianska náuka (1 hodina), 
biológia a ekológia  

(2 hodiny), matematika (2 ho-
diny), telesná výchova (2 ho-
diny), ekonomika a podnika-
nie (4 hodiny), účtovníctvo (3 
hodiny), administratíva a ko-
rešpondencia (2 hodiny), tova-
roznalectvo (2 hodiny), apli-
kovaná informatika (2 ho-
diny), jazyková odborná prí-
prava v 1. cudzom jazyku (1 
hodina), 3. ročník štúdia - slo-
venský jazyk a literatúra (3 ho-
diny), 1. cudzí jazyk (3 ho-
diny), 2. cudzí jazyk (3 ho-
diny), občianska náuka (1 ho-
dina), matematika (3 hodiny), 
telesná výchova (2 hodiny), 
ekonomika a podnikanie (4 
hodiny), účtovníctvo (4 ho-
diny), cvičenia z účtovníctva 
(2 hodiny), administratíva a 
korešpondencia (2 hodiny), 
svet práce a komunikácia (1 
hodina), aplikovaná informa-
tika (2 hodiny), jazyková od-
borná príprava v 1. cudzom ja-
zyku (2 hodiny), 

4. ročník štúdia - slovenský 
jazyk a literatúra (3 hodiny), 
1. cudzí jazyk (3 hodiny), 2. 
cudzí jazyk (3 hodiny), mate-
matika (2 hodiny), telesná vý-
chova (2 hodiny), ekonomika 
a podnikanie (3 hodiny), úč-
tovníctvo (3 hodiny), cvičenia 
z účtovníctva (3 hodiny), ad-
ministratíva a korešpondencia 
(2 hodiny), úvod do makroe-
konómie (2 hodiny), svet 
práce a komunikácia (1 ho-
dina), jazyková odborná prí-
prava v 1. cudzom jazyku (3 
hodiny), právna náuka (1 ho-
dina).  
V 3. a 4. ročníku štúdia si 
žiaci volia 2 hodinové voli-
teľné predmety, ktoré im po-
môžu pri profesijnej orientá-
cii: bankovníctvo , cvičná 
firma - praktikum , daňová sú-
stava , účtovníctvo fyzických 
osôb. Zároveň sa žiaci 3. a 4. 
roč. OA zúčastnia odbor nej   
praxe   vo  vybra- 

ných firmách, podnikoch, pe-
ňažných ústavoch, rozpočto-
vých a príspevkových organi-
záciách. Vďaka spolupráci s 
rakúskou firmou LKW 
Walter  môžu vybraní žiaci 
absolvovať prax v zahraničí. 
Súčasťou výchovno-vzdelá-
vacieho procesu sú účelové 
kurzy, lyžiarsky kurz v 1. roč-
níku  a plavecký kurz v Chor-
vátsku v 2. ročníku.                     
V 5-ročnom bilingválnom 
študijnom odbore je  
v 1. ročníku zvýšená dotácia 
anglického jazyka na 20 ho-
dín týždenne a odborné pred-
mety sú zaradené od  
2. ročníka. Vysoká úroveň na-
dobúdaných vedomostí v cu-
dzom jazyku je podporená aj 
anglickým lektorom. 
V ďalších ročníkoch sa vy-
brané odborné predmety vyu-
čujú v anglickom jazyku.   
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Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Termín Obsah 

september 2019 Účelové cvičenia žiakov 1. a 2. ročníka, plavecký kurz Chorvátsko 3. ročník 

14.10.-25.10.2019 Odborná prax – OA (4.roč.) + BOA (4.a 5.roč.) 

október-november 2019 Imatrikulácie žiakov 1. ročníka 

30.10.-31.10.2019 (streda-štvrtok) Jesenné prázdniny 

18.11.2019 (pondelok) Divadelné prestavenie 

25.11.2019 (pondelok) Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1. štvrťrok 

5.12.2019 (štvrtok) Deň otvorených dverí 

23.12.2019 - 07.01.2020 Vianočné prázdniny 

27.01.2020 (pondelok) Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 

január 2020 Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1.ročník 

3.02.2020 (pondelok) Polročné prázdniny 

24.-28.02.2020 Jarné prázdniny 

17.3.-19.3.2020 Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

26.03.2020 (štvrtok)  Prijímacie skúšky pre študijný odbor OA – bilingválne štúdium 

6.04.2020 (pondelok) Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok 

15.-17.04.2020 (streda-piatok) Praktická časť maturitnej skúšky 

9.04.-14.04.2020 (štvrtok-utorok) Veľkonočné prázdniny 

11.05. a 14.05.2020 (pondelok-štvrtok) Prvý termín prijímacích skúšok OA 

18.05.-29.05.2020 Odborná prax – 3. ročník OA 

25.05.-28.05.2020 
Maturitné skúšky– 4.roč. OA + 4. a 5.roč. BOA, 

účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka 

jún 2020  Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) - Chorvátsko 

 

Organizácia vyučovacieho dňa Vzdelávacie poukazy
Vyučovacia 

hodina Trvanie Prestávka 

0. 07.00 hod. – 07.45 hod. 5 minút 

1. 07.50 hod. – 08.35 hod. 10 minút 

2. 08.45 hod. – 09.30 hod. 10 minút 

3. 09.40 hod. – 10.25 hod. 20 minút 

4. 10.45 hod. – 11.30 hod. 10 minút 

5. 11.40 hod. – 12.25 hod. 10 minút 

6. 12.35 hod. – 13.20 hod. 5 minút 

7. 13.25 hod. – 14.10 hod. 5 minút 
popoludňajšie 
vyučovanie 13.50 hod. – 15.20 hod. 30 minút 

Vzdelávací poukaz reprezen-
tuje osobitný ročný štátny prí-
spevok na záujmové vzdeláva-
nie žiaka základnej a strednej 
školy. Vzdelávací poukaz 
vydá riaditeľka školy každému 
žiakovi na začiatku septembra 
školského roka. Žiak môže 
vzdelávací poukaz odovzdať 
škole alebo školskému zaria-
deniu podľa vlastného výberu, 
ktoré mu bude poskytovať zá-
ujmové vzdelávanie, v prie-
behu septembra  bežného ka-
lendárneho roka. Ak žiak na-
vštevuje záujmové 

aktivity vo viacerých ško-
lách a školských zariade-
niach, vzdelávací poukaz 
môže poskytnúť iba jednej z 
nich. Konkrétna ponuka 
krúžkov Obchodnej akadé-
mie v Žiline v školskom 
roku 2019/2020 bude zve-
rejnená na internetovej 
stránke www.oavoza.sk a 
na verejne prístupnom 
mieste v priestoroch školy – 
spojovacia chodba medzi 
hlavnou a vedľajšou budo-
vou školy.
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Škola priateľská k deťom 

 

Obchodná akadémia v Žiline sa každoročne  

zapája do iniciatívy organizácie UNICEF 

„Škola priateľská k deťom“. Cieľom ini-

ciatívy je vytvoriť v škole prostredie, v kto-

rom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého cho-

dia s radosťou. Program „Child Friendly 

School“ je postavený na rešpektovaní Doho-

voru o právach dieťaťa. Súčasťou programu 

sú aktivity humanitárneho a sociálneho cha-

rakteru. Na aktivitách sa podieľa žiacka 

školská rada. Viac informácií o programe 

UNICEF je dostupných na www.unicef.sk. 

 

Občianske združenie VZDELANIE 

Občianske združenie VZDELANIE je jedným z aktívnych prostriedkov finančnej 

a materiálnej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na Obchodnej akadémii v 

Žiline, poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, 

podporuje aktivity v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, spolupracuje 

s občianskymi združeniami, médiami, štátnou správou a samosprávou. Občianske 

združenie vzniklo 2. júla 2002 z iniciatívy vedenia školy. Od svojho vzniku sa ak-

tívne podieľa na zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu a na zabezpečení 

ďalších finančných prostriedkov pre strednú školu. Činnosť občianskeho združenia 

je zameraná na získavanie finančných príspevkov a plnenie poslania a cieľov, ktoré 

vychádzajú z obsahu stanov. Získanými finančnými pro-striedkami sa zmodernizo-

valo materiálno-technické vybavenie školy, skvalitnil sa výchovno-vzdelávací pro-

ces, zlepšili sa podmienky pre rast vzdelanostnej úrovne absolventov školy. Škola 

sa zapojila do projektov v oblasti neformálneho vzdelávania. 

Poukázanie sumy 2% dane z príjmov: Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o za-

platení dane. Zistite dátum zaplatenia dane z Potvrdenia o zaplatení dane a vypočí-

tajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v 

ktorom sú vyplnené údaje o prijímateľovi. Tlačivo je dostupné na www.oavoza.sk. 

Potvrdenie o zaplatení dane a vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane v pro-

spech Občianskeho združenia VZDELANIE doručte do 30. apríla kalendárneho 

roka na daňový úrad podľa miesta bydliska, alebo doručenie zabezpečí škola, ak 

obe tlačivá odovzdáte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 15. apríla kalendár-

neho roka. Darované finančné prostriedky budú použité na modernizáciu vybavenia 

školy, tvorbu zdravého životného prostredia, podporu žiakov zo sociálne slabších 

vrstiev s cieľom umožniť im účasť na podujatiach organizovaných školou a huma-

nitné aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

Partnerské školy v zahraničí 

Obchodní akademie Evropská obchodní akadémie 
a Vyšší odborná škola sociální Komenského náměstí 2 
Karasova 16 406 81 Děčín 1 
709 00 Ostrava Česká republika 

Česká republika  
  
Internet: http://www.oao.cz/ Internet: http://www.oadc.cz 

Kontakt 
Obchodná akadémia Občianske združenie VZDELANIE Zriaďovateľ školy:   
Veľká okružná 32 Veľká okružná 32   
011 57 Žilina 011 57 Žilina Žilinský samosprávny kraj  
  Komenského 48  
IČO: 162124 IČO: 17060478 011 48 Žilina  
Telefón: 041/707 59 10, 041/707 59 20 DIČ: 2020699769   
Fax: 041/707 59 14 Č.ú. IBAN: SK91 0200 0000 0000 6763 2432 Internet: www.zilinskazupa.sk  
E-mail:  oa@oavoza.sk Banka: VÚB, Žilina   
 riaditelka@oavoza.sk Telefón: 041/707 59 11   
Internet: www.oavoza.sk    


