
1.Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – SOA DSA nadviazala na pôsobenie
školy zameranej na ekonomické vzdelávanie už od roku 1967 odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, obchodnej
akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v
zahraničí. V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje
žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M  obchodná akadémia.

2.Kvalitné stredoškolské odborné vzdelávanie ekonomického zamerania – SOA DSA zabezpečuje vzdelávanie žiakov
kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese aktivizujúce
vyučovacie metódy a moderné materiálne didaktické prostriedky.

3.Realizácia záujmových a voľno-časových aktivít v školskom a mimoškolskom prostredí  - Súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu sú účelové kurzy – Kurz na ochranu života a zdravia, Kurz pohybových aktivít v prírode,
výchovné koncerty, divadelné predstavenia, predmetové olympiády a súťaže, testovanie profesijnej orientácie,
odborné a tematické exkurzie.
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Význam štúdia na Súkromnej Obchodnej
akadémii DSA:



Ing. Alexander Frič, 
(INF, Elektronická a písomná komunikácia)

1.Skúste priblížiť, čo všetko sa s vami
žiaci naučia?

- Pracovať v prostredí MS Windows a
využívať jeho nástroje, orientovať sa v
sieťovej štruktúre organizácii ukladania
dokumentov.
- Využívať pri štúdiu a práci kancelársky
balík Office.
- Vytvárať dokumenty v MS Word.
- Vyhľadať a spracovať informácie v MS
Excel, vedieť interpretovať tabuľka a grafy.
- Vytvoriť kvalitnú prezentáciu v MS
Powerpoint a vedieť ju prezentovať pred
verejnosťou.
- Elektronicky komunikovať v MS Outlook. 
- Komunikovať a pracovať v prostredí MS
Team.
- Písať desaťprstovou hmatovou metódou.
- Vytvoriť listy obchodnej korešpondencie,
marketingové písomnosti, jednoduché.
právne písomnosti, personálne písomnosti.

2.Čo všetko škola ponúka:

Škola poskytuje širokú škálu
predmetov, zameranú na
všeobecný ekonomický prehľad,
účtovníctvo, kvalitnú jazykovú
prípravu, t. j. všetko čo
potrebuje absolvent pri vstupe
do praxe, alebo pri pokračovaní
v štúdiu na VŠ. 

Predpokladom nadobudnutia praktických
zručností je aj zapojenie školy do duálneho
vzdelávania. Naučíme žiakov využívať IT
prostriedky (účtovný softvér, kancelársky
softvér, desať prstovú metódu písania), ako
pracovný nástroj pri svojom budúcom povolaní.
Zapájame žiakov do rôznych súťaží, olympiád,
projektov a mimoškolských aktivít.

3.Ako sa v roli učiteľa vyrovnávate s
druhou vlnou covid-19?

Vďaka skvelému kolektívu a výborným IT
schopnostiam učiteľov, prechod na
dištančnú formu výučby bol rýchly a
bezproblémový. Je to však náročnejšie na
prípravu na vyučovacie hodiny, hodnotenie
prác žiakov, formy vyučovania tak , aby ste
udržali pozornosť žiakov počas hodiny.
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1.Čo všetko škola
ponúka:

- Príjemné pracovné
prostredie.
- Vynikajúcich kolegov,
navzájom si pomáhame.
- Vždy ochotného pána
riaditeľa.
- Technické vybavenie.
- Duálne vzdelávanie.
- Prácu s talentovanými
žiakmi.
- Mimoškolské aktivity.

Mgr. Stanislava Tomaškovičová, 
ANJ, NEJ

2. Ako sa v roli učiteľa vyrovnávate s druhou
vlnou covid-19?

- Ihneď sme nabehli na vyučovanie online cez Teams,
nakoľko sme takto vyučovali už aj v 1.vlne.
- Vyučujeme všetky hodiny. 
- Príprava na online vyučovanie je časove
náročnejšia ako na prezenčné vyučovanie.
- Okrem učebníc CUJ využívam aj materiál z
internetu na spestrenie hodín.
- Pravidelne preverujem vedomosti ústnou alebo
písomnou formou.
- Tvorba projektov.
- Krúžková činnosť.
- Príprava na olympiádu v anglickom a nemeckom
jazyku formou online.
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1.Skúste priblížiť, čo všetko sa s vami žiaci naučia?

Na vyučovacích hodinách matematiky a finančnej matematiky si študenti osvoja možnosti
využitia matematických a štatistických metód v ekonomickej praxi.

2.Čo bolo dôvodom, že ste sa rozhodli učiť?

Už počas vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, som sa venovala
pedagogickej práci so študentmi a pokračujem v pedagogickej práci nepretržite až doteraz.

1.Čo všetko škola ponúka?

Kvalitné odborné vzdelanie, užšie vzťahy medzi žiakmi navzájom a aj s učiteľmi a tým aj možnosť
lepšej spolupráce.

2.Skúste priblížiť, čo všetko sa s vami žiaci naučia?

Chrániť životné prostredie, poznať svoje telo i myseľ, byť zodpovednejším a spravodlivejším pri hodnotení
seba a druhých.
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Mgr. Miriam Rašiová, PhD.
MAT

Mgr. Martina Magulová
SJL, DEJ, OBN, ETV



Ing. Mariana Kováčiková,
 učiteľka odborných ekonomických predmetov

1.Skúste priblížiť, čo všetko sa s vami
žiaci naučia?

Orientovať sa v základoch ekonómie a
ekonomiky, ako aj právnych normách a
predpisoch obchodného, občianskeho,
rodinného a pracovného práva. Spracovávať
doklady súvisiace s evidenciou zásob,
dlhodobého majetku. Vykonávať základné
výpočty spojené s krátkodobým, ale aj
dlhodobým majetkom. Účtovať v sústave
jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Vykonávať mzdové výpočty atď.

2.Čo bolo dôvodom, že ste sa rozhodli
učiť?
 
K povolaniu učiteľky som sa dostala viac-
menej náhodou, ale nikdy som svoje
rozhodnutie neoľutovala. Práca s mladými
ľuďmi je pre mňa veľkou inšpiráciou,
umožňuje mi rozvíjať sa  v odbornej, ale aj
osobnostnej stránke.

3.Aké argumenty by ste použili na
vysvetlenie významu štúdia na Vašej 
 škole?

Štúdium na našej škole umožňuje žiakom
získať množstvo teoretických poznatkov,
ale najmä praktických zručností, ktoré
môžu využiť v praxi, pri štúdiu na
vysokej škole, ale aj v podnikaní.
Prostredníctvom duálneho vzdelávania,
žiaci  získavajú vedomosti, schopnosti a
zručnosti potrebné pre vykonávanie ich
budúceho povolania priamo u
konkrétneho zamestnávateľa. Výhody
vyplývajúce zo zaradenia do siete DSA,
napr. pomoc so zavádzaním duálneho
vzdelávania, investície do materiálneho
zabezpečenia školy – financovanie 
 programu MS Teams, ktorý využívame
pri dištančnom vzdelávaní.
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Ing. Lýdia Franczelová,
(učiteľka odborných ekonomických predmetov)

3.Aké argumenty by ste použili na
vysvetlenie významu štúdia na Vašej  škole?

Škola reaguje nielen na záujmy žiakov a ich
rodičov, ale reaguje aj na situáciu  na trhu
práce. Ponúka študijné materiály, kvalitné
technické zabezpečenie žiakom (každý žiak má
svoj PC). Prácu v predmete cvičná firma,
účasť na slovenských a medzinárodných
veľtrhoch cvičných firiem. Kvalita výučby je
aj počas dištančného vzdelávania na vysokej
úrovni (všetky hodiny sú  odučené podľa
platného rozvrhu). Bezplatné konzultácie pre
študentov a výborný  pán riaditeľ, vďaka
ktorému škola stále napreduje a ponúka
študentom nové možnosti a zaujímavé
aktivity.

1.Čo bolo dôvodom, že ste sa rozhodli
učiť?

- Moja prvá učiteľka mi ukázala vidieť 
 lásku k životu, úctu k druhým, priateľstvo.  
- Splnil sa mi detský sen.
- Škola je môj život.
- Milujem svoju prácu.

3.Ako sa v roli učiteľa
vyrovnávate s druhou
vlnou covid-19?

Prechod na dištančnú
formu vzdelávania bol
najväčším vzdelávacím
podujatím. Ukázalo sa,
že škola je silná
inštitúcia s kvalitným
kvalifikovaným
učiteľským kolektívom.
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1.Skúste priblížiť, čo Vaša škola
ponúka.

- Kvalitné stredoškolské vzdelanie s
maturitou s uplatnením v rôznych
profesiách.
- Nadštandardnú prípravu na pokračovanie
v ďalšom štúdiu na vysokých školách nielen
ekonomického zamerania.
- Absolvovanie odbornej praxe (duálne
vzdelávanie).
- Inovatívne metódy vzdelávania.



1.Čo všetko sa žiaci naučia na hodinách
odborných ekonomických predmetov?

Tvorivo a kriticky riešiť problémy a prepájať
teóriu s praktickým životom  (daňová
problematika, schopnosť uplatniť sa vo svete
práce, finančná gramotnosť). 
Získajú schopnosti pracovať s modernými
informačnými technológiami (účtovný softvér,
elektronická učebnica makroekonómie).
Diskusnými metódami sú žiaci vedení ku
vzájomnej komunikácii a vzájomnému
vymieňaniu názorov. 
Zaradením kooperatívnych, interaktívnych a
zážitkových foriem učenia sa ide o smerovanie
žiakov k systematickej práci, k schopnosti
prezentovať a obhájiť vlastné práce, projekty,
rozvíjať kritické myslenie. 
Rozvíjajú si svoje komunikačné schopnosti, 
 personálne a interpersonálne schopnosti.

Ing. Eva Sliacka,
(učiteľka odborných ekonomických

predmetov)
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2.Skúste priblížiť, čo Vaša škola
ponúka.

Kvalitnú odbornú výučbu s využitím
progresívnych metód a foriem
vzdelávania s kvalitným tímom
pedagógov. Výchovu a vedenie
študentov k samostatnosti, logickému
mysleniu a vzťahu k technike a
inováciám. 
Vynovené priestory a techniku na
vzdelávanie, pravidelnú modernizáciu
hardvérového a softvérového
vybavenia školy. 
Systém duálneho vzdelávania – 
 prepojenia teórie s praxou s aktívnou
účasťou zamestnávateľa - výučba
teórie v škole, výučba praxe  u
zamestnávateľa podľa potrieb trhu
práce.
 

 Ďalej, voľnočasové aktivity,
krúžky, súťaže, olympiády. 
Pozitívna, skoro rodinná
atmosféra a príjemné
prostredie.


