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Prezentácia školy 

Študijné odbory:  

● 6317 M obchodná akadémia (denné štvorročné štúdium – 1. – 2. ročník) 

● 6317 M (6317 6) obchodná akadémia (denné štvorročné štúdium – 3. – 4. ročník) 

● 6355 M (6355 6) služby v cestovnom ruchu (denné štvorročné štúdium - 3. – 4. ročník)

   

● 6355 M služby v cestovnom ruchu (denné štvorročné štúdium – 1. - 2. ročník) 

 

Obchodná akadémia v Senici  

● najlepšie obstála zo záhorských stredných škôl medzi 402 hodnotenými školami v rámci 

celého Slovenska a ocitla sa na 25. mieste (oproti predchádzajúcemu hodnoteniu – 

31. miesto), aktuálny rebríček základných a stredných škôl zostavil Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy INEKO, 

● získala Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania v Trnavskom kraji, 

● pokračovala v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

a stredných školách s využitím elektronického testovania zabezpečovaného NÚCEM-om 

Bratislava, 

● sa zapojila do národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno-vzdelávacie predmety v rámci operačného programu Vzdelávanie, 

● pokračovala v projekte zameranom na zabezpečenie praxe študentov študijného odboru 

služby v cestovnom ruchu a študijného odboru obchodná akadémia v Nemecku, partnerskou 

zamestnávateľskou organizáciou bol Centralhotel GmbH, Binz. 

  

Do povedomia širokej verejnosti sa dostávali všetky významné udalosti a podujatia 

organizované školou i úspechy dosiahnuté študentmi školy formou rôznych aktivít 

a prezentácií: 

 

● publikovanie článkov v regionálnej tlači Záhorák, Naša Senica, My-Záhorie, 

 Spravodajca IC Europe Direct Senica, Naše novinky, 

● veľtrh cvičných firiem, 

● Deň otvorených dverí, 

● poskytovanie služieb v oblasti ubytovania a stravovania – podnikateľská činnosť.  

 

Ciele školy na školský rok 2014/15 vychádzali z Koncepcie rozvoja školy a z cieľov 

Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Boli zostavené tak, 

aby vytvorili základné piliere ku koncepcii základnej filozofie školy: 

 

– sprístupniť školu verejnosti, rodičom a žiakom, 

– urobiť zo školy pružný systém, ktorý podporuje tvorivosť študentov a pedagógov, 

– premeniť školu na systém vytvárajúci podmienky pre aktivity a zábavu žiakov v ich 

voľnom čase pri súčasnom kvalitnom vzdelávaní a výchove. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy sa zabezpečovala v hlavnej budove v 19 klasických 

učebniach a v 10 odborných učebniach, z nich 7 je vybavených modernou počítačovou 

technikou (1 učebňa ako cvičná firma, 1 učebňa cestovného ruchu, 1 jazyková učebňa, 
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4 učebne na aplikovanú informatiku, písomnú a elektronickú komunikáciu, účtovníctvo). 

Tri ďalšie učebne s audiovizuálnou technikou slúžili pre potrebu výučby dejepisu, etickej 

výchovy, občianskej náuky, cudzích jazykov a triednické hodiny.  

 

Ďalšie priestory na vyučovanie sa nachádzajú v novej budove – aula sa využívala na veľtrhy 

cvičných firiem, prednášky, prezentácie, ročníkové stretnutia, stužkové slávnosti. Priestor 

na praktickú prípravu vyučovanú v blokoch poskytovali štyri učebne, vybavené IKT 

i oddychovou zónou pre žiakov. 

 

Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizovala v priestoroch telocvične, zrkadlovej 

gymnastickej telocvične, posilňovne a v malej miere na športovom areáli. 

Stravovanie žiakov zabezpečovala predovšetkým školská jedáleň. Bufet bol rozšírený 

o nové priestory na oddych a občerstvenie žiakov i zamestnancov.  

  

V školskom roku 2014/15 školu navštevovalo 354 žiakov, z tohto celkového počtu 

v koncoročnej klasifikácii s vyznamenaním prospelo 105 žiakov, 103 prospelo veľmi dobre, 

146 prospelo. V prvom polroku bol študijný priemer školy 1,92 a v druhom polroku 1,85. 

 

Na maturitnú skúšku v riadnom období sa prihlásilo spolu 89 študentov denného štúdia, 

z toho v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia 70 žiakov a v študijnom odbore 

6355 M služby v cestovnom ruchu 19 žiakov a z predchádzajúceho školského roku 1 žiačka 

(študijný odbor SCR). Externú časť a písomnú formu internej časti MS zo slovenského 

jazyka a literatúry v marci 2015 vykonalo všetkých 90 študentov. Externú časť a písomnú 

formu internej časti z anglického jazyka absolvovalo všetkých 77 prihlásených žiakov, 

z toho 71 úroveň B1 a 6 úroveň B2. Externú časť a písomnú formu internej časti MS 

z nemeckého jazyka vykonalo 12 žiakov úroveň B1 a 1 žiačka úroveň B2.  

 

V apríli 2015 sa 90 maturantov zúčastnilo na praktickej časti odbornej zložky maturitnej 

skúšky. Všetci študenti si zvolili formu praktická realizácia a predvedenie komplexnej 

úlohy. 

 

 V máji 2015 sa na ústnej forme internej časti MS zúčastnilo 90 študentov. Dobrovoľnú 

maturitnú skúšku – ústnu formu vykonali 2 žiaci z anglického jazyka, úroveň B1 a 3 žiaci 

z nemeckého jazyka, úroveň B1. 

 

 

Najvýznamnejšie úspechy študentov 

● Republikové kolo 

 

- 2. miesto v národnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan 

(N. Lakatošová, K. Huťťa, A. Považan), 

- 2. miesto v celoslovenskej súťaži Spracovanie informácií na PC, disciplína 

profesionálne spracovanie textu wordprocessing (A. Szegényová), 

- účasť v celoslovenskej súťaži Spracovanie informácií na PC (P. Kucejová), 

- účasť v celoslovenskom kole olympiády Mladý účtovník (M. Ondro), 

- účasť na Majstrovstvách SR stredných škôl v aerobiku (N. Huttová, N. Vilčeková. 
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● Krajské kolo 

 

- 1., 2., 4., 5., 6. miesto na Školských majstrovstvách TTSK v aerobiku SŠ, 

- 1. miesto v Krajských pretekoch v spracovaní informácií na PC – wordprocessing, 

- 4. miesto v Krajských pretekoch v spracovaní informácií na PC, 

- 3. miesto vo futbale chlapcov na IX. Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže 

TTSK, 

- 3. miesto vo volejbale chlapcov na IX. Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže 

TTSK, 

- 3. miesto v ľahkej atletike (beh na 800 m dievčat) na IX. Župnej olympiáde 

stredoškolskej mládeže TTSK, 

- diplom Najlepší strelec vo futbale na IX. Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže 

TTSK, 

- 1. miesto v hodnotení škôl Senického okresu v športe Škola roka 2014/2015. 

 

   
 

 

Významné aktivity školy 

► Dopravná výchova – odborná prednáška pre študentov 2. a 3. ročníka sa uskutočnila 

3. septembra 2014.  

 

► Týždeň dobrovoľníctva – na viacerých podujatiach v dňoch 17. a 18. septembra 2014 

sa zúčastnili niektorí študenti školy pod patronátom Mgr. V. Vávrovej. 

 

► V rámci Dňa župy 2. októbra 2014 sa uskutočnili viaceré aktivity - exkurzie 

z predmetu geografia cestovného ruchu, exkurzie vo výrobnom podniku Delphi, návšteva 

Skalice a Západoslovenského múzea v Trnave, medziročníkový turnaj vo volejbale, 

návšteva Záhorskej knižnice v Senici. 

 

► Kraj, ktorý je mojím domovom – vedomostná olympiáda, ktorú organizuje TTSK, 

okresné kolo sa konalo 22 . októbra 2014. Naše družstvo tvorili študentky z II. CR – 

Herudová, Pradlovská, Konopová, náhradníčka Školeková. Súťažiace odpovedali na otázky 

z oblasti cestovného ruchu, osobnosť olympijského hnutia, životné prostredie. Dievčatá 

obsadili 2. miesto – stratili len 3 body a do súťaže ich pripravovala Mgr. V. Medňanská. 

 

► Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa uskutočnila 20. a 22. októbra 2014, 

zúčastnili sa študenti N. Parčiová, P. Frčka (obidvaja zo IV. C), A. Szegényová (IV. A), 

P. Hučková (III. A) na pozvanie europoslanca p. Maňku. Počas pobytu zavítali aj na 

Európsky súd pre ľudské práva, pozreli si zaujímavé pamiatky, samozrejme, dôležité bolo 
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stretnutie s p. Maňkom a prítomnosť študentov v rokovacej sále počas zasadania parlamentu. 

Nechýbala ani plavba po Rýne, ktorý obklopuje Štrasburg. 

 

  
 

► Prezentácia SŠ v Myjave sa konala 5. novembra. 2014, zúčastilo sa jej 22 stredných 

škôl z 3 krajov – Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského.  

 

► Prezentácia SŠ v Senici bola 12. novembra 2014, záujem žiakov o štúdium bol 

potešujúci, našu školu reprezentovali PhDr. A. Držíková a Ing. Z. Mudrochová. 

 

► Olympiáda stredných škôl TTSK o Európskej únii – 20. november 2014, 

organizátorom súťaže bolo Centrum európskych štúdií Univerzity Cyrila a Metoda 

v Trnave. Prvé kolo sa realizovalo elektronickou formou. Naše družstvo – A. Chylová, 

N. Lakatošová, L. Mešťánková – obsadilo v okrese Senica 1. miesto a študentky postúpili 

do druhého kola, ktoré sa uskutočnilo na pôde UCM v Trnave. Súťažili najlepšie školy 

z okresov a víťazná škola z Trnavskej (mestskej) olympiády. Otázky boli veľmi náročné, 

zamerané na podrobné vedomosti o fungovaní EÚ a geografii jednotlivých štátov. Účastníci 

sa stretli s bývalou poslankyňou Európskeho parlamentu K. Neveďalovou a získali 

informácie o možnostiach neformálneho vzdelávania mladých, ktoré organizuje IUVENTA 

v Trnave. 

 

  

 Olympiáda o EU Medzinárodný veľtrh CF 

 

► Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – 25. - 26. 11. 2014 sa cvičná firma Party 

Mejkeris, s. r. o. (IV. A1) zúčastnila 17. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 

v Bratislave. Veľtrhu sa zúčastnilo množstvo domácich i zahraničných cvičných firiem, kde 

študenti nadväzovali obchodné kontakty, ponúkali svoje služby a snažili sa čo najlepšie 
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obstáť v silnej konkurencii a hlavne využiť doterajšie teoretické a praktické vedomosti, 

ktoré získali počas 4-ročného štúdia na našej škole.  

 

► Prezentácia našej školy v Základnej škole v Uníne – zúčastnili sa RNDr. J. Zajíčková 

a Mgr. Viera Rosová 26. novembra 2014, aby informovala žiakov i rodičov o možnostiach 

štúdia v našej OA. 

 

► Hodina deťom – celonárodná zbierka prebiehala 28. novembra 2014, aktívne sa do nej 

zapojili študenti II. B triedy. 

 

► Prezentácia našej OA v ZŠ v Holíči – záujemcom o možnostiach štúdia u nás 

informácie poskytla Mgr. Z. Krajsová 4. decembra 2014. 

 

► Poznávacia exkurzia do Budapešti spojená s vianočnými trhmi sa uskutočnila 

8. decembra 2014, zúčastnili sa jej zamestnanci školy, deň bol vydarený napriek 

nepriaznivému počasiu. Účastníci najprv absolvovali návštevu v Tropikáriu v nákupnom 

centre Campona, potom si popozerali historické pamiatky maďarskej metropoly a záver 

patril vianočným trhom.  

 

► Ukončenie reťaze prezentácií stredných škôl bolo tentoraz v Skalici 10. decembra 

2014. Nás zastupovali PhDr. A. Držíková a Ing. Z. Mudrochová, ktoré erudovane dávali 

informácie o možnostiach štúdia v našej škole všetkým záujemcom z radov žiakov a ich 

rodičov . 

 

► Deň otvorených dverí a Veľtrh cvičných firiem sa uskutočnili 17. decembra 2014. 

Žiaci deviateho ročníka spolu so svojimi rodičmi alebo učiteľmi si mohli pozrieť nielen 

priestory školy, ale i odborné učebne v prístavbe školy. Súčasťou bola prezentácia študentov 

študijného odboru služby v cestovnom ruchu – ukážky slávnostného prestierania 

a prezentácia fiktívnej cestovnej kancelárie. Veľtrhu sa zúčastnilo 7 cvičných firiem 

3. a 4. ročníka odboru obchodná akadémia. Študenti prezentovali svoje firmy v aule školy 

vo výstavných stánkoch a krátkou elektronickou prezentáciou. Tradične sa realizovala aj 

súťaž o najlepší stánok, katalóg, elektronickú prezentáciu, reklamný slogan a reklamný spot. 

Najúspešnejšou cvičnou firmou sa stala CF Wonderland, s. r. o., (výber III. C) pod vedením 

Ing. J. Mrázkovej. 2. miesto patrilo firme Party Mejkeris (IV. A1) a tretia skončila firma 

WorkF (IV. A2). Víťazná firma okrem diplomu dostala i poukaz na tortu a jeden deň 

riaditeľského voľna. 

Koordinátorom veľtrhu bol Ing. B. Černek a moderátorom akcie bol T. Jarábek (IV. A). 
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► Výchovný koncert ZUŠ študenti našej školy navštívili 18. decembra 2014 v DK 

v Senici pod vedením svojich triednych učiteľov, tanečná skupina Scream navodila krásnu 

vianočnú atmosféru. 

 

► Pietna spomienka pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Senice – 8. apríl 2015, 

zúčastnili sa triedy I. B a II. A pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. A. Gálikovej 

a PaedDr. P. Machatovej. 

 

►Mladý Európan – 10. ročník regionálneho kola súťaže sa konal 14. apríla 2015, naši 

študenti vyhrali 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola. Kto nás reprezentoval? 

K. Huťťa, N. Lakatošová, A. Považan a do súťaže ich pripravovala Mgr. V. Medňanská.  

Hlavným poslaním súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii na Slovensku medzi 

študentmi SŠ a pozvihnúť úroveň ich všeobecnej informovanosti o EÚ. 

Regionálne kolo malo tri časti – vedomostný test o EÚ, jazyková krížovka s tajničkou 

s časovým limitom, obrázkový kvíz zameraný na osobnosti, dominanty a symboly EÚ. 

 

Finále jubilejného 10. ročníka celoslovenskej súťaže bolo 4. júna 2015 v Bratislave v hoteli 

Bôrik, zúčastnilo sa ho 13 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl zo SŠ z celého 

Slovenska. Naša víťazná trojica regionálneho kola obsadila pekné 2. miesto. Študenti si 

zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti histórie, geografie, zaujímavostí 

a o významných osobnostiach EÚ a jej členských krajinách. 

 

► Deň otvorených dverí MÚ Senica – 10 rokov Europe Direct Senica sa uskutočnil 

30. apríla 2015, zúčastnil sa výber žiakov a trieda II. CR spolu s Mgr. V. Medňanskou 

a Ing. J. Sakmárovou. 

 

  
 

► Challenge day Senica – 23. jún 2015, zapojili sa triedy I. B, II. A, II. B, II. C, II. CR, 

zodpovedná Mgr. V. Medňanská. 

 

► Štúdium vo Švédsku – beseda so študentkou VŠE v Prahe, Seničankou L. Rosovou, 

ktorá v rámci projektu Erasmus študovala pol roka na Univerzite v Upssale vo Švédsku, 

zúčastnila sa III. CR spolu s PhDr. I. Hazuchovou 29. júna 2015. 
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Oceňovanie osobností 

V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa 25. marca 2015 zišli učitelia z celého 

kraja na tradičnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov. Z našej školy Pamätnú medailu 

predsedu TTSK dostali: 
 

Mgr. Anna Gáliková – za dlhoročnú pedagogickú prácu vo vyučovaní 

spoločenskovedných predmetov a pri príležitosti životného jubilea, 
 

Mgr. Viera Medňanská – za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti matematiky 

a geografie a pri príležitosti životného jubilea, 
 

RNDr. Jarmila Zajíčková – za dlhoročnú pedagogickú prácu vo vyučovaní 

prírodovedných predmetov, za riadiacu prácu a pri príležitosti životného jubilea. 
 

Aj v Senici sa uskutočnilo Slávnostné stretnutie pedagogických a kultúrnych osobností 

mesta Senica v spoločenskej sále Domu kultúry Senica 27. marca 2015. Ocenenie z našej 

školy z rúk predstaviteľov mesta si prevzala Ing. Marta Juráňová – za pedagogickú prácu 

v odbore služby v cestovnom ruchu a vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov. 
 

 

Vedenie školy 

Riaditeľka: Ing. Miroslava Príkopová 
 

Zástupkyne: Mgr. Zdenka Krajsová  

 RNDr. Jarmila Zajíčková 
 

Rada školy 

PaedDr. Jana Pekarová, predsedníčka, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Mgr. Alena Bocmanová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Dana Lachová, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Mgr. Jana Baranovičová, zástupkyňa zriaďovateľa 

Magdaléna Sklenárová, zástupkyňa zriaďovateľa 

RNDr. Ľubomír Parízek, zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ján Kovár, zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Jana Ondrová, zástupkyňa rodičov 

Andrea Havlíčková, zástupkyňa rodičov 

Stanislava Španková, zástupkyňa rodičov 

Petra Hučková, zástupkyňa študentov 

 

Školskí koordinátori 

Mgr. Alena Bocmanová – koordinátorka pre EČ a PFIČ MS 2016 

Ing. Antónia Černeková – kariérová poradkyňa 

Ing. Branislav Černek – koordinátor pre cvičné firmy a praktické vyučovanie 

PhDr. Eva Otepková – výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencií 

Mgr. Viera Rosová – koordinátorka pre IKT 
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Triedy a triedni učitelia 

I. A Ing. Jana Sališová  III. A PhDr. Anna Držíková 

I. B Mgr. Viera Medňanská  III. B PaedDr. Jana Pekarová 

I. C PhDr. Eva Otepková  III. C Mgr. Viera Rosová 

I. CR Mgr. Anna Gáliková  III. CR PhDr. Alžbeta Londáková 

    PhDr. Iveta Hazuchová 

 

II. A PaedDr. Petra Machatová  IV. A Ing. Monika Hladíková 

II. B Ing. Branislav Černek  IV. B Ing. Antónia Černeková 

II. C Ing. Zlata Mudrochová  IV. C Mgr. Alena Bocmanová 

II. CR Ing. Jana Sakmárová  IV. CR Ing. Jana Mrázková 

 

 

Školský internát prešiel pod správu SOŠ Senica. 

 

 

Predmetové komisie 

Počas školského roku sa členovia predmetových komisií aktívne podieľali na výchovno-

vzdelávacej činnosti a podporovali rozvoj talentovaných žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou 

ich práce bola tiež príprava žiakov na maturitnú skúšku a práca na Školskom vzdelávacom 

programe pre obidva študijné odbory.  

V školskom roku 2014/2015 pracovali tieto predmetové komisie: 

 

● PK slovenského jazyka a literatúry – vedúca PhDr. Anna Držíková 

● PK cudzích jazykov – vedúca PaedDr. Jana Pekarová 

- anglický jazyk – garant Mgr. Ľubica Krištofovičová 

- francúzsky jazyk – garant Mgr. Alena Bocmanová 

- nemecký jazyk – garant PaedDr. Jana Pekarová 

- ruský jazyk – garant PhDr. Anna Držíková 

● PK spoločenskovedná – vedúca Mgr. Anna Gáliková 

● PK matematicko-prírodovedná – vedúca RNDr. Jarmila Zajíčková 

● PK telesnej a športovej výchovy – vedúci Mgr. František Polesňák 

● PK administratívy a korešpondencie – vedúca PhDr. Alžbeta Londáková, Ing. Antónia 

Černeková (od január 2015) 

● PK ekonomických a voliteľných odborných predmetov – vedúca Ing. Zlata Mudrochová 

● PK účtovníctva a ekonomických cvičení – vedúca Ing. Jana Sališová 

● PK aplikovanej informatiky – vedúca Mgr. Viera Rosová 

● PK cestovného ruchu – Mgr. Viera Medňanská 
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Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 
(SJL) 

Členky: PhDr. A. Držíková, Mgr. A. Bocmanová, PhDr. Z. Krajsová,  

 PhDr. I. Hazuchová, PhDr. E. Otepková 

 

◙ Exkurzia v Záhorskej knižnici v Senici – 2. október 2014, zúčastnili sa triedy I. B a I. C 

pod vedením PhDr. I. Hazuchovej. 

Žiaci navštívili oddelenia, ktoré má knižnica k dispozícii. Všetky potrebné informácie 

o výpožičnom systéme, o zdrojoch informácií, o knižničnom poriadku a spôsobe 

vyhľadávania informácií žiakom ochotne sprostredkovala pracovníčka knižnice pani 

Stanková. 

 

◙ Literárny seminár k výročiu L. Novomeského, 4. december 2014, zúčastnili sa triedy 

III. A a III. CR pod vedením PhDr. A. Držíkovej a PhDr. I. Hazuchovej. 

 

◙ Generálna skúška externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry online, 24. február 2015, naša škola sa zapojila do projektu Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktoré 

realizoval NÚCEM. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 

a prihlásilo sa doň 23 maturantov zo IV. B triedy. Svoju účasť v tomto projekte maturanti 

hodnotili ako novú skúsenosť a súčasne si týmto spôsobom overili vedomosti z daného 

predmetu. 

 

◙ Hurbanov pamätník – školské kolo sa uskutočnilo 11. marca 2015 v zasadačke školy. 

Súťaž bola organizovaná na báze dobrovoľnosti. V porote boli: PhDr. E. Otepková, 

PhDr. A. Držíková. Výsledky: 

 

 

 

 

 

◙ Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2015 zo slovenského 

jazyka a literatúry sa konala 17. marca 2015 v priestoroch školy a zúčastnilo sa jej 90 

maturantov našej školy. 

 

◙ Týždeň slovenských knižníc 2015, 26. marec 2015, zúčastnili sa študenti III. C 

v Záhorskej knižnici v Senici. Pod odborným vedením pracovníčky knižnice sa naučili 

vyhľadávať knižné zdroje na portáli Slovenská knižnica (portál ku katalógom a zbierkam 

slovenských knižníc). Počas netypickej hodiny slovenského jazyka a literatúry si študenti 

vyskúšali rešeršovanie, knižné zdroje vyhľadávali aj v knižných fondoch iných 

informačných inštitúcií. Takého praktické zručnosti môžu využiť i neskôr ako 

vysokoškoláci. Spolu so žiakmi sa akcie zúčastnila PhDr. I. Hazuchová. 

 

◙ Život a dielo Ľ. Štúra – panelová forma exkurzie v Záhorskej knižnici v Senici, 

27. marec 2015, zúčastnili sa žiaci II. C triedy pod vedením PhDr. E. Otepkovej. 

poézia 1. H. Jedličková, I. A próza 1. S. Budkeová, II. B 

 2. R. Rybnikárová, II. B  2. K. Nusová, II. B 

 3. L. Baďurová, I. CR    
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Pracovníčky knižnice doplnili informácie ukážkou publikácií, ktorých autorom bol samotný 

Štúr, ale účastníci mohli nazrieť i do kníh, hovoriacich o jeho živote a diele. 

 

◙ Po stopách Ľ. Štúra – exkurzia pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Abslolvovali 

ju študenti tried I. CR a II. CR v dňoch 20. a 21. mája 2015. Najprv zavítali do Uhrovca, 

rodiska Ľ. Štúra a v Modre navštívili Pamätnú izbu Ľ. Štúra a putovanie ukončili pri soche 

Slovenská jar. 

 

◙ Návštevy divadelných predstavení  

 

Názov predstavenia, miesto Trieda Dátum Pedagogický dozor 

Jana Eyrová – SND Bratislava III. CR 18. 09. 2014 PhDr. Londáková 

Veľa kriku pre nič – SND Bratislava II. C 

II. CR 

III. B 

III. C 

15. 10. 2014 Ing. Mudrochová 

Ing. Sakmárová 

PaedDr. Pekarová 

Mgr. Rosová 

Kamenný chodníček – DJP Trnava I. A 

I. B 

19. 11. 2014 Ing. Sališová 

PhDr. Otepková 

Luskáčik – SND Bratislava II. C 17. 12. 2014 Ing. Mudrochová 

Zmierenie – DJP Trnava IV. C 

II. A 

06. 02. 2015 Mgr. Bocmanová 

PaedDr. Machatová 

Jááánošííík – Radošinské naivné divadlo  

Bratislava 

IV. A 

IV. B 

10. 02. 2015 Ing. Hladíková 

Ing. Černeková 

Cyrano z Bergeracu – DAB Nitra II. CR 

III. C 

11. 03. 2015 Ing. Sakmárová 

Ing. Sališová 

Mandragora – DJP Trnava I. C 

I. CR 

26.. 03. 2015 PhDr. Otepková 

Mgr. Gáliková 

Vejár - SND Bratislava III. CR 

I. B 

06. 05. 2015 PhDr. Hazuchová, 

Mgr. Medňanská 

 

◙ V dňoch 24. a 25. júna 2015 triedy II. C, III. A, III. CR pod vedením svojich triednych 

učiteliek absolvovali vychádzku po Senickom cintoríne, aby si uctili významné osobnosti, 

ktoré sa zaslúžili o kultúrny a literárny rozvoj nášho mesta. 

 

 

Časopis EKO 

Tvorba študentského časopisu je z roka na rok ťažšia. Najväčším problémom je neaktivita 

študentov, lepšie povedané, ich ľahostajnosť. Naši študenti zrejme nemajú čas, skôr 

prejavujú neochotu urobiť niečo naviac, podeliť sa s ostatnými o vlastné zážitky, skúsenosti 

či dojmy z rôznych aktivít. Školský časopis má byť výsledkom tvorivosti a činnosti 

študentov, nie učiteľov. Našim študentom pravdepodobne toto všetko chýba. Je to 

ľahostajnosť či nezáujem? Napriek uvedeným skutočnostiam v školskom roku 2014/2015 

tradične vyšli dve čísla školského časopisu (zimné a letné), opäť vo virtuálnej podobe. 

Zaslúžili sa o to členky a vedenie redakčnej rady i prispievatelia časopisu, ktorých je 

skutočne málo. 
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Redakčná rada: T. Cintulová, M. Varcholová (obidve z II. B), prispievatelia: E. Rybanská 

(III. B), K. Rozičová (III. CR) a M. Štefka (IV. C). 

RR pracovala pod vedením PhDr. I. Hazuchovej (bola i aktívnou prispievateľkou textov), 

virtuálnu podobu dala časopisu Mgr. V. Rosová. 

 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov (CUJ) 

Sekcia anglického jazyka (ANJ)  

Členky: Mgr. Ľ. Krištofovičová, Mgr. K. Bačová, Mgr. J. Ružičková, Mgr. Z. Škúrková,  

 Mgr. V. Vávrová, Mgr. K. Šalíková (MD) 

 

◙ V rámci Európskeho dňa jazykov (26. september 2014) študenti diskutovali o význame 

ovládania a používania angličtiny pri dorozumievaní sa v Európe, pripravili zaujímavú 

nástenku o anglických reáliách, rozprávali sa o živote v Anglicku. 

 

◙ Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo (12. december 2014), žiaci súťažili 

v dvoch kategóriách: 2A – 1. a 2. ročník (prihlásilo sa 29 žiakov) a 2B – 3. a 4. ročník 

(16 žiakov). V písomnom kole všetci absolvovali texty (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením, gramatika, lexika). Do druhého kola v obidvoch kategóriách postúpili 

najlepší žiaci, ich úlohou bolo vytvoriť príbeh a svoje zručnosti ukázali aj v rolovej hre. 

 

Výsledky: 

kategória 2A 1. M Ušiak, II. A  kategória 2B 1. P. Kucejová, IV. A 

 2. P. Varsíková, II. B   2. M. Štefka, IV. C 

 3. S. Jurovatá, II.C   3. K. Šrámková, IV. A 

 

Do obvodného kola, ktoré sa konalo 15. januára 2015 v Skalici, postúpili M. Ušiak 

a M. Štefka pod vedením Mgr. Ľ. Krištofovičovej. 

 

◙ Divadelné predstavenie v anglickom jazyku American Dream (5. február 2015), 

zúčastnili sa ho všetci žiaci našej školy v DK Senica pod vedením svojich triednych 

učiteľov. Organizátorka Mgr. J. Ružičková. Okrem zábavy si študenti mohli overiť svoje 

vedomosti a schopnosti z anglického jazyka. 

 

◙ Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z ANJ sa konala 

18. marca 2015. Úroveň B1 si zvolilo 71 maturantov a B2 - 6 maturantov. 

 

 

Sekcia nemeckého jazyka (NEJ)  

Členovia: PaedDr. J. Pekarová, PaedDr. P. Machatová, PhDr. E. Otepková 

  

◙ Počas Európskeho dňa jazykov (26. 09. 2014) si žiaci učiaci sa nemecký jazyk 

porozprávali o význame ovládania a používania nemčiny pri dorozumievaní sa v Európe, 

besedovali so študentmi, ktorí sa zúčastnili na letnej odbornej praxi v nemeckom meste 

Binz. Zo svojho prázdninového pobytu pripravili pre ostatných študentov nástenný panel vo 
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vestibule školy, ďalší panel bol venovaný Viedni a v jazykovej učebni boli obrázky krajín 

nemecky hovoriacich. 

◙ Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo (15. december 2014), študenti súťažili 

v dvoch kategóriách: 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4. ročník). Žiaci najprv napísali test 

z kompetencií – čítanie a počúvanie s porozumením a gramatický test. Po vyhodnotení 

testov najlepší postúpili do ústnej časti.  

Do okresného kola (13. január 2015 v Skalici) postúpili: 

2A – I. Preložníková, I. B 

2B – D. Šajdíková, III. CR  

 

J. Lalák (II. A) v rámci kategórie 2C (bilingválne) postúpil priamo do krajského kola 

v Trnave, ktoré sa konalo 11. februára 2015 a obsadil pekné 2. miesto. Pedagogický dozor 

PhDr. E. Otepková. 

 

◙ Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z NEJ sa konala 

18. marca 2015, zúčastnilo sa 12 maturantov, ktorí si zvolili úroveň B1 a jedna študentka si 

vybrala úroveň B2. 

 

◙ Viedeň – exkurzia do hlavného mesta Rakúska sa uskutočnila 29. apríla 2015. Zúčastnilo 

sa jej 45 žiakov tretieho ročníka a II. CR. Čo študenti navštívili? Historické centrum mesta 

a jeho pamiatky – zimné sídlo Habsburgovcov Hofburg, budovu rakúskeho parlamentu, 

radnicu, Hradné divadlo, Dóm sv. Štefana, Štátnu operu, Prírodno-historické múzeum, 

Umelecko-historické múzeum, Národnú klenotnicu – tu si pozreli korunovačné klenoty 

Habsburgovcov, Technické múzeum. Na záver sa poprechádzali v záhradách Schönbrunnu 

a príjemne sa pobavili v zábavnom parku Prater. Žiakov sprevádzali PaedDr. J. Pekarová 

a PaedDr. P. Machatová. 

 

◙ Binz v Nemecku – aj tento rok naša obchodná akadémia pokračovala v projekte 

zameranom na zabezpečenie praxe študentov študijného odboru služby v cestovnom ruchu 

a študijného odboru obchodná akadémia v Nemecku, partnerskou zamestnávateľskou 

organizáciou bol Centralhotel GmbH, Binz. Praxe sa zúčastnilo 6 študentiek, kritériom 

výberu boli najmä študijné výsledky, absencia a práca v krúžku Stolovanie. V prvom 

turnuse (13. júl – 10. august) praxovali: M. Jakábová, N. Ospalíková (obidve zo IV. B), 

D. Šajdíková (IV. CR). V druhom turnuse (10. august – 7. september) boli: P. Prsteková, 

L. Vdoviaková, D. Marečková, všetky zo IV. B. Dievčatá pracovali ako čašníčky 

v reštaurácii Plattdütsch, v ktorej sa podávali predovšetkým rybie špeciality. V reštaurácii sa 

konali aj ďalšie akcie, ako Pivný festival či Týždeň vína. Niekoľkokrát počas týždňa hrala 

na terase hotela živá hudba. 

Okrem práce sa dievčatá snažili využiť aj voľné chvíle na spoznávanie okolia kúpeľného 

mestečka a peknej prírody, obdivovali nádhernú architektúru alebo oddychovali pri mori. 

Riaditeľka hotela pani Reinholzová ako aj ostatní zamestnanci boli s prácou a správaním 

našich študentiek veľmi spokojní. Spokojné boli i samotné študentky, pretože okrem 

finančnej odmeny si priniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov a nadviazali nové priateľstvá. 

Samozrejme, mohli si takto overiť vlastné komunikačné zručnosti z nemeckého jazyka. 
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Sekcia francúzskeho jazyka a sekcia ruského jazyka 

◙ Francúzsky jazyk – FRJ (garant Mgr. A. Bocmanová) a ruský jazyk - 

RUJ (garant PhDr. A. Držíková) sa v našej škole učia ako druhý cudzí 

jazyk. Aj študenti týchto cudzích jazykov sa zapojili do akcií počas 

Európskeho dňa jazykov (26. september 2014) – francúzštinári pripravili 

panel s názvom Paríž, mám ťa rád. 

 

 

Predmetová komisia spoločenskovedná 

Členky: Mgr. A. Gáliková, Mgr. A. Bocmanová, PhDr. A. Držíková, PhDr. I. Hazuchová, 

 Mgr. Z. Krajsová, PaedDr. P. Machatová, Mgr. B. Rusňáková, Mgr. J. Bicák 

 

V rámci predmetov PK spoločenskovednej študenti absolvovali 

rôzne prednášky a besedy s pracovníkmi verejných inštitúcií 

(Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Mestská polícia Senica), tieto 

aktivity zastrešovala výchovná poradkyňa školy PhDr. E. 

Otepková. Študenti tiež navštevovali rôzne výstavy (DK Senica, 

Záhorské osvetové stredisko, Záhorská galéria) pod vedením 

svojich učiteľov etiky, spoločenskej komunikácie alebo občianskej náuky. 

 

◙ Tutanchamon, jeho hrobky a poklady – Bratislava, 23. október 2014, exkurzia 

z dejepisu, zúčastnila sa trieda I. CR a výber žiakov z iných tried. Bola to putovná výstava 

o živote a smrti mladého faraóna Tutanchamona. Účastníci exkurzie videli posvätné 

predmety, sošky, šperky, sarkofágy – viac ako tisíc nádherných predmetov vrátane 

ohromného sarkofágu a zlatej posmrtnej masky Tutanchamona. Organizátorkou exkurzie 

bola Mgr. A. Gáliková. 

 

◙ Veľká svetová vojna – 27. október 2014, výstava v Záhorskom osvetovom stredisku, 

zúčastnili sa triedy II. A, B, C, CR, zodpovedná Mgr. A. Gáliková. 

 

◙ Všeobecne o drogách – 3. november 2014, prednáška spojená s besedou v rámci 

predmetu etická výchova v spolupráci s CPPPa P Senica, absolvovali triedy II. A, B, C, CR. 

Spoluorganizátorka PhDr. E. Otepková. 

 

◙ Negatívny vplyv fajčenia – 4. november 2014 – I. B a I. CR, 11. november 2014 – I. A, 

prednáška v spolupráci s ÚZS SR, spoluorganizátorka PhDr. E. Otepková. 

 

◙ Sekty a kulty – 27. november 2014 – III. C, III. CR, 8. december 2014 – III. A, III. B, 

prednáška spojená s besedou s pracovníkom CPPPaP Senica v rámci predmetu občianska 

náuka. Zodpovedná PhDr. E. Otepková. 
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Predmetová komisia matematicko-prírodovedná 

Členovia: RNDr. J. Zajíčková, Mgr. A. Gáliková, Mgr. V. Medňanská, 

  Mgr. F. Polesňák, Mgr. V. Rosová, Ing. M. Prandová 

 

◙ Exkurzie z predmetu tovaroznalecvo: 

 

Sklady CBA – I. C (18. 09. 2014), I. A (04. 11. 2014), I. B (07. 11. 2014),  

101 Drogerie – I. A (25. 09. 2014), I. B (26. 09. 2014), I. C (16. 10. 2014), II. B – 

22. 10. 2014) 

Achát, zlatníctvo – II. A (14. 10. 2014), II. C (05. 11. 2014), II. B (12. 11. 2014) 

Vianočné trhy v Senici – I. A, B, C (15. a 16. 11. 2014) 

Zberný dvor Senica – I. B (12. 01. 2015) 

Zodpovedná Ing. M. Prandová. 

DEMA-predajňa – II. A, B, C (15. a 16. 04. 2015) 

Sklady – II. B (03. 06. 2015) 

Zodpovedná Mgr. B. Rusňáková. 

 

◙ Deň Zeme – sadenie štúrovskej lipy, zúčastnila sa III. CR spolu s PhDr. I. Hazuchovou 

(22. 04. 2015). 

 

◙ V oblasti environmentálnych aktivít sa študenti zapojili do separovaného zberu v škole, 

formou brigádnickej činnosti sa podieľali na skrášľovaní a čistení školského areálu, 

absolvovali turistické pochody a vychádzky do blízkeho okolia – trasa Náučný chodník 

históriou Sobotišťa – I. C (25. 06. 2015) pod vedením PhDr. E. Otepkovej 

a Mgr. Z. Škúrkovej, II. C spolu s Ing. Z. Mudrochovou a Ing. M. Juráňovou, Gazdovský 

dvor Turá Lúka – III. CR (26. 06. 2015) pod patronátom PhDR. I. Hazuchovej 

a Ing. G. Vrbovskej, sadenie stromčeka maturitného ročníka – 07. 05. 2015). 

 

 

Predmetová komisia telesnej výchovy (TEV) 

Členovia: Mgr. F. Polesňák, Mgr. B. Rusňáková, Mgr. J. Ružičková 

 

◙ Kurz ochrany života a zdravia – zúčastnili sa žiaci 3. ročníka v dvoch termínoch: 

- III. A, III. C od 4. – 8. septembra 2014 

- III. B, III. CR od 9. – 11. septembra 2014. 

◙ Účelové cvičenia absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka v období od 16. – 19. septembra 2014.  

 

 ◙ Medziročníkový turnaj vo volejbale pri príležitosti Dňa župy sa konal v školskej 

telocvični 2. októbra 2014 pod patronátom Mgr. F. Polesňáka. 

 

◙ Športový zápas víťazných družstiev z našej školy a Gymnázia L. Novomeského 

v Senici sa uskutočnil 3. októbra 2014, zúčastnil sa výber žiakov, zodp, Mgr. B. Rusňáková. 

◙ Školské majstrovstvá okresu – Gymnaziáda 2014, súťažilo sa v basketbale stredných 

škôl (žiaci), náš tím si vybojoval 1. miesto, zodpovedný Mgr. F. Polesňák. 
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◙ Školské majstrovstvá okresu v aerobiku SŠ (19. november 2014), sa konali 

v Gymnáziu L. Novomeského v Senici. Naše študentky zabodovali a umiestnili sa 

nasledovne: 

1. miesto – N. Huttová, II. C 

2. miesto – D. Milová, III. SR 

4. miesto – L. Kutálková, II. C 

5. miesto – P. Belanová, II. C 

6. miesto – M. Jakábová, III. B 

7. miesto – N. Vilčeková, I. A 

Sprevádzajúcou učiteľkou bola Mgr. B. Rusňáková. 

 

◙ Školské majstrovstvá okresu vo futsale chlapcov, 21. november 2014, zúčastnil sa 

výber žiakov pod vedením Mgr. F. Polesňáka. 

 

◙ Medziročníkový vianočný turnaj vo volejbale sa uskutočnil 16. decembra 2014, 

zúčastnili sa záujemcovia takmer zo všetkých tried. Zodpovedný Mgr. F. Polesňák. 

 

◙ Zimný kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov prvého ročníka, zúčastnili sa 

všetky triedy prvákov formou dennej dochádzky do okolia Senice alebo na zimnom štadióne 

(korčuľovanie, turistika – Šajdíkove Humence). Kurz sa konal 26., 27. a 28. januára 2015.  

Inštruktori: Mgr. F. Polesňák, Mgr. B. Rusňáková, Mgr. J. Ružičková. 

 

◙ Školské majstrovstvá okresu vo florbale – 18. február 2015, naše družstvá žiačok 

i žiakov si vybojovali zhodne 2. miesto. Súťaž sa konala v Senici, zodp. Mgr. B. Rusňáková 

a Mgr. F. Polesňák. 

 

◙ Školské majstrovstvá kraja vo futsale – 24. február 2015, zúčastnil sa výber žiakov pod 

vedením Mgr. F. Polesňáka. 

 

◙ Školské majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat a chlapcov SŠ – 1. apríl 2015, naše 

družstvo žiačok si vybojovalo 2. miesto a družstvo chlapcov 1. miesto. 

 

◙ Školské majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ, 9. apríl 2015, zúčastnil sa výber 

žiakov, náš tím si vybojoval 1. miesto. Sprevádzajúci učiteľ Mgr. F. Polesňák. 

 

◙ Slovakia cup – medzinárodný futbalový turnaj, zúčastnili sa žiaci 2. ročníka ako diváci 

23. apríla 2015 pod vedením Mgr. B. Rusňákovej, Ing. J. Sakmárovej, Mgr. F. Polesňáka. 

 

◙ Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK sa konala 28. a 29. apríla 2015, 

zúčastnil sa výber žiakov, ktorí dosiahli pekné výsledky: 

T. Jarábek – najlepší strelec 

volejbal chlapci – 3. miesto 

futsal chlapci – 3. miesto 

Zodpovední: Mgr. B. Rusňáková, Mgr. J. Ružižková, Mgr. F. Polesňák. 
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◙ Plavecká štafeta – 30. apríl 2015, bolo to zavŕšenie činnosti mestskej plavárne z dôvodu 

odstávky pre celkovú rekonštrukciu. Z našej školy sa zapojilo 11 študentov pod vedením 

Mgr. B. Rusňákovej. 

 

◙ Letný kurz pohybových aktivít v prírode v Piesočnej pri Moravskom Sv. Jáne sa 

uskutočnil v termíne od 12. – 14. mája 2015. Kurz je povinný podľa učebných osnov pre 

žiakov 2. ročníka a bol zameraný na cyklistiku, kolieskové korčule, turistiku a športové hry. 

Študenti vymenili rifle a sukne za tepláky a pohodlné tenisky, učebne vymenili za pobyt 

v prírode, sedenie pri počítači za pohyb a spoločné aktivity. Získali výborný priestor na 

spoznávanie sa a na nové zážitky. Samozrejme, nechýbal ani táborák spojený s opekaním 

a spevom.  

 

◙ Účelové cvičenia pre žiakov 1. a 2. ročníka sa uskutočnili v období od 18. – 22. mája 2015. 

 

 

Predmetová komisia administratívy a korešpondencie (ADK) 

Členky: PhDr. A. Londáková, Ing. A. Černeková, Ing. M. Juráňová, Ing. M. Prandová  

 

 
 

◙ Štátna skúška z kancelárskeho písania na PC sa uskutočnila v našej škole 13. októbra 

2014 pod patronátom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Členkou štátnicovej komisie 

bola Ing. H. Ďurišová z Obchodnej akadémie v Seredi. Zúčastnilo sa 77 žiakov, skúška mala 

2 časti: 10-minútový odpis a vypracovanie písomností – firemný list a tabuľku. V 10-

minútovom odpise bolo úspešnývh 64 žiakov, 13 bolo neúspešných, v časti vypracovanie 

písomností známku výborný získalo 20 súťažiacich, veľmi dobre 33 žiakov, dobrý 11 

žiakov. V tejto časti boli všetci úspešní. 

Do prípravy a realizácie sa zapojili Ing. M. Juráňová, Ing. A. Černeková, Ing. M. Prandová, 

za technickú spoluprácu bola zodpovedná Mgr. V. Rosová. Garantom štátnej skúšky bola 

PhDr. A. Londáková. 

 

◙ ZAV Zvolen 2014 – súťaž v spracovaní textov na PC sa konala 24. a 25. novembra 2014, 

zúčastnili sa žiačky D. Slintáková a M. Orgoníková, obidve z III. A. Súťaž pozostávala 

z dvoch disciplín – desaťminútový odpis z obrazovky v programe ZAV a desaťminútový 

odpis z papierovej predlohy v programe Word. Penalizácia bola 50 úderov za chybu. Spolu 

sa zúčastnilo 41 súťažiacich. Naše študentky sa umiestnili nasledovne: 

1. disciplína: D. Slintáková – 21. miesto (3096 čistých úderov, % chýb 0,12) 

 M. Orgoníková – 29. miesto (2527 čistých úderov, % chýb 0,38) 

2. disciplína: D. Slintáková – 19. miesto (313 čistých úderov za minútu, % chýb 0,06) 

 M. Orgoníková – 24. miesto (297 čistých úderov za minútu, % chýb 0,07). 
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V kombinácii jednotlivcov (zrátané výsledky obidvoch disciplín) D. Slintáková získala 

18. miesto a M. Orgoníková 28. miesto. V poradí škôl sme sa umiestnili na 12 mieste z 20. 

Zodpovedná Mgr. V. Rosová. 

 

◙ Spracovanie informácií na PC – krajské kolo bolo 12. februára 2015 opäť v našej škole. 

Zúčastnilo sa 18 súťažiacich, víťazov siedmich školských kôl, a súťažili v troch 

disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing. Súťažiacich podporila 

svojou účasťou vedúca oddelenia odborných a metodických činností z OÚ Trnava 

E. Huttová a bývalý študent našej školy J. Hurban, zástupca primátora Senice. Za 

organizáciu a priebeh boli zodpovedné Ing. M. Juráňová a Mgr. V. Rosová. 

Našu školu reprezentovali: P. Kucejová, M. Ušiak, M. Orgoníková, D. Slintáková, 

M. Ovečková, O. Ilčík. 

P. Kucejová (IV. A) získala 4. miesto v písaní na PC s 372,4 údermi za minútu. V disciplíne 

wordprocessing bola prvá A. Szegényová (IV. A), obidve postúpili do celoslovenského 

kola, ktoré sa uskutočnilo v Slanickej Osade, Námestovo 10. a 11. marca 2015. 

A. Szegényová sa umiestnila na 2. mieste, za súperov mala iba chlapcov. P. Kucejová 

obsadila 15. miesto. Pedagogický dozor zabezpečila Mgr. V. Rosová, ktorá A. Szegényovú 

aj pripravovala do súťaže. 

 

  

 Krajské kole SIP ZAV Zvolen 2014 

 

 

Predmetová komisia ekonomických a voliteľných odborných 
predmetov (EVOP) 

 
 

Členovia: Ing. Z. Mudrochová, Ing. B. Černek, Ing. A. Černeková, Ing. M. Hladíková, 

 Ing. M. Juráňová, Ing. J. Mrázková, Ing. Jana Sališová, Ing. G. Vrbovská 

 

◙ Exkurzia na Okresnom súde v Senici – 29. september 2014, zúčastnila sa II. C, 

absolvovali tri pojednávania, ktoré viedla sudkyňa JUDr. M. Piusová. Vo všetkých troch 

prípadoch išlo o verejné zasadnutia, ktoré riešili trestný čin lúpeže, jazdy pod vplyvom 
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alkoholu, šírenie detskej prornografie. Predsedníčka senátu študentom poskytla potrebné 

informácie a vysvetlila im rozhodnutia súdu. Tak mali žiaci možnosť porovnať si svoje 

predstavy s tým, ako to v súdnej sieni prebieha skutočne. Návšteva súdu bola pre nich 

poučením i výstrahou, akému životnému štýlu sa v žiadnom prípade nemajú venovať. 

Zodpovedná Ing. M. Juráňová. 

 

◙ Exkurzia vo výrobnom podniku Delphi – 2. október 2014 v rámci Dňa župy, zúčastnila 

sa II. C spolu s Ing. Z. Mudrochovou. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne postupy organizácie 

výrobného procesu, napr. rytmickosť (vstupy sa vkladajú do výroby v pravidelných 

intervaloch), paralelnosť. Exkurzia bola pre študentov prínosom, pretože sa dozvedeli nové 

informácie priamo z výroby a v praxi pozorovali činnosti, ktoré sa na vyučovacích hodinách 

učia iba teoreticky. 

 

◙ Veľtrh vysokých škôl a exkurzia Burza cenných papierov – 8.október 2014 

v Bratislave, zúčastnili sa študenti 4. ročníka, zodpovedná Ing. A. Černeková. 

 

◙ Skalické a senické pekárne – 9. október 2014, absolvovala II. C a Ing. Z. Mudrochová. 

 

◙ Národná rada SR – 23. október 2014, zúčastnili sa triedy II. A a II. C spolu 

s Ing. M. Juráňovou a Ing. Z. Mudrochovou. Študenti priamo sledovali rokovanie 

poslancov, pozreli si hlavné časti budovy a sprievodkyňa im priblížila históriu i súčasnoť 

NR. Potom nasledovala prehliadka Bratislavy, prešli k Bratislavskému hradu a odtiaľ k sídlu 

prezidenta. 

 

◙ 101 Drogerie – 17. marec 2015, absolvovala II. C spolu s Ing. Z. Mudrochovou. 

 

◙ Maccaferri – prezentácia firmy na pôde školy 21. apríla 2015, zúčastnili sa študenti 

4. ročníka. 

 

◙ Praktická časť odbornej zložky MS – 15. a 16. apríl 2015, absolvovali všetci maturanti, 

zodpovedná Ing. Z. Mudrochová. 

 

◙ Coca-Cola HBC SR, s. r. o, Slovenské liehovary a likérky, a. s. Leopoldov – 

14. máj 2015, zúčastnila sa trieda I. C s Ing. A. Černekovou a Ing. M. Hladíkovou. 

 

◙ Daňový úrad, Slovenská zdravotná poisťovňa – 22. jún 2015, absolvovala trieda 

I. A spolu s triednou učiteľkou Ing. J. Sališovou. 

 

◙ Pivovar Prievaly – 25. jún 2015, zúčastnila sa II. C pod vedením Ing. Z. Mudrochovej 

a Ing. M. Juráňovej. 
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Predmetová komisia účtovníctva a ekonomických  
cvičení (UČT, EKC) 

Členovia: Ing. J. Sališová, Ing. B. Černek, garant za praktickú prípravu,

 Ing. A. Černeková, Ing. M. Hladíková, Ing. Z. Mudrochová,  

 Ing. J. Mrázková, Ing. M. Prandová, Ing. M. Príkopová 

 

◙ Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave (25. - 26. november 2014), bol to 

17. ročník , zúčastnila sa cvičná firma Party Mejkeris, s. r. o. (IV. A1), študenti nadväzovali 

obchodné kontakty, snažili sa čo najlepšie využiť teoretické a praktické vedomosti, ktoré 

získali počas doterajšieho štúdia v našej škole. Účastníkmi boli aj žiaci III. C1. Program bol 

obohatený o exkurziu v NBS – 26. 11. 2014 ju absolvovali triedy III. A a III. B. 

Pedagogický dozor Ing. M. Prandová, Ing. J. Mrázková, Ing. Z. Mudrochová, 

Ing. B. Černek. 

 

◙ Praktická časť odbornej zložky MS 2015 – zúčastnili sa všetci študenti maturitného 

ročníka 15. a 16. apríla 2015, maturanti pracovali v odborných učebniach v prístavbe školy 

a riešili súvislý účtovný príklad, zodpovedná Ing. J. Sališová. 

 

◙ Mladý účtovník – 24. apríl 2015 v Žiline, celoslovenské kolo. Tejto prestížnej 

účtovníckej olympiády sa zúčastnil náš študent M. Ondro (IV. A), ktorý je dôkazom toho, 

že naša škola vychováva výborných účtovníkov už dlhé desaťročia. Rozhľadný, 

cieľavedomý a sympatický študent sa prostredníctvom školského a regionálneho kola 

v Bratislave prebojoval až do celoslovenského finále – v ňom získal 4. miesto a finančnú 

prémiu. Do súťaže študenta pripravoval Ing. B. Černek. 

 

◙ Finančná olympiáda v online forme bola previerkou odborných znalostí. V tejto oblasti 

sú naši študenti každoročne úspešní, do 2. kola finále postúpilo šesť študentov – 

D. Chocholáčková (III. C), N. Masaryková, A. Polakovičová, P. Frčka (všetci traja zo 

IV. C), N. Veselská a M. Holičová (obidve zo IV. CR). 

 

◙ Súvislú odbornú prax z predmetu účtovníctvo absolvovali žiaci 3. ročníka od 11. mája 

do 22. mája 2015 v podnikoch a firmách v našom meste, okrese alebo v blízkosti svojho 

bydliska. 

 

 

Predmetová komisia aplikovanej informatiky 
(API)  

Členky: Mgr. V. Rosová, Ing. Z. Mudrochová, Ing. J. Sakmárová 

 

◙ Spolupráca pri organizovaní Veľtrhu cvičných firiem v aule našej školy, krajské kolo 

súťaže Spracovanie informácií napočítači  

 

◙ Mgr. V. Rosová a Ing. J Sakmárová pripravovali do súťaže SIP študentov v disciplíne 

wordprocessing a boli zodpovedné za opravu súťažných prác v tejto disciplíne v krajskom 

kole. 
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◙ V disciplíne wordprocessing bola v krajskom kole prvá A. Szegényová (IV. A) a postúpili 

do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo v Spojenej škole v Slanickej Osade, 

Námestovo 10. a 11. marca 2015. V celoslovenskom kole sa umiestnila na 2. mieste, za 

súperov mala iba chlapcov. Do súťaže ju pripravovala Mgr. V. Rosová. 

 

◙ Mgr. V. Rosová sa zúčastnila celoslovenskeho kola súťaže SIP ako členka celoslovenskej 

komisie 

 

◙ Mgr. V. Rosová bola zodpovedná za technickú časť počas štátnej skúšky z kancelárskeho 

písania na PC, v praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a súťaží v písaní na 

počítači. 

 

◙ Aktualizácia webovej stránky školy, zabezpečovanie foto a videodokumentácie zo života 

školy, elektronické prihlasovanie maturantov na externú časť a písomnú formu internej časti 

MS zabezpečovala počas celého školského roku Mgr. V. Rosová. 

 

◙ Mladý digitálny Európan – 19. máj 2015, zúčastnil sa výber žiakov 2. a 3. ročníka. 

Organizačne zabezpečovala Mgr. V. Rosová a Ing. J. Sakmárová. 

 

 

Predmetová komisia služieb v cestovnom ruchu (SCR) 

 
 

Členky: Mgr. V. Medňanská, Ing. M. Juráňová, garant za praktickú prípravu, 

 Mgr. A. Gáliková, Ing. M. Hladíková, Ing. J. Mrázková, Ing. J. Sakmárová, 

 Ing. G. Vrbovská 

 

◙ Deň župy – 2. október 2014, exkurzia z geografie cestovného ruchu – I. CR absolvovala 

trojkilometrový Náučný chodník okolo Sobotišťa, žiaci sa dozvedeli o živote habánov, 

o vzniku Gazdovského spolku a o mieste, kde štúrovci zasadili 260 lipiek. Pedagogický 

dozor Mgr. A. Gáliková, Mgr. V. Medňanská.  

 

IV. CR v tento deň zavítala do Západoslovenského múzea v Trnave, študenti videli 

zaujímavú expozíciu - kolekcie 30 zvonov z celého Slovenska, ľudové odevy západného 

Slovenska, výstavu z oblasti fauny, flóry a geológie Malých Karpát, exteriéry s historickým 

nábytkom a doplnkami od klasicizmu po secesiu. So sprievodkyňou navštívili aj priestory 

pod múzeom. Pedagogický dozor Ing. J. Mrázková, Mgr. V. Rosová. 

 

◙ II. CR navštívila Skalicu pod vedením Ing. J. Sakmárovej a Ing. M. Juráňovej, študenti sa 

oboznámili s históriou mesta a jej pamiatkami. 
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◙ Hotel sv. Ludmily – 11. november 2015, exkurzie sa zúčastnila III. CR, prehliadka bola 

rozdelená na dve časti, študenti videli konferenčné miestnosti vybavené moderným 

technickým zariadením, potom obdivovali útulne a vkusne zariadené izby a apartmány. 

Najviac ich zaujalo Relax centrum s fínskou, parnou či soľnou saunou, ktorého súčasťou sú 

aj krásne priestory vodného sveta. Na záver exkurzie si účastníci prezreli technické zázemie 

hotela a stravovacie odbytové strediská. 

 

  

 Hotel Sv. Ludmily I. CR rodný dom M. R Štefánika v Košariskách  

 

◙ Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava – 

30. januára 2015, 70 študentov odboru služby v cestovnom ruchu zamierilo do výstavných 

priestorov Incheby, aby si rozšírili obzor, aby získali inšpirácie, aby videli, ako dobre sa dá 

propagovať región, krajina, produkt. Veľkým zážitkom bola príprava a ochutnávka výbornej 

kávy, zmrzliny či zákuskov. V rámci sprievodných podujatí študentov zaujali vystúpenia 

folklórnych súborov, prezentácia zdravého životného štýlu i ukážky vábenia zveri. 

Medzinárodný veľtrh CR je najväčším veľtrhom CR na Slovensku a patrí medzi 

najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša 

komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy 

Slovenska. 

 

◙ Beseda s cestovateľom a sprievodcom CK, pánom P. Gašparom, ktorý niekoľko rokov 

žil v Afrike a precestoval viac ako 70 krajín sveta. Študentov nabádal, aby sa učili cudzie 

jazyky, aby veľa cestovali, pretože cestovanie je prostriedok sebapoznania a získavania 

objektívnejšieho pohľadu na svet. Zúčastnili sa študenti 4. ročníka v rámci predmetu 

technológia služieb v cestovnom ruchu. Zodpovedná Mgr. V. Medňanská.  

 

◙ LPK Smrdáky – 17. marec 2015, exkurziu absolvovala II. CR spolu s Ing.M. Juráňovou 

v rámci predmetu technológia v cestovnom ruchu. 

 

◙ Rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách – 18. marec 2015, zúčastnila sa trieda I. CR 

pod vedením Mgr. V. Medňanskej v rámci predmetu geografia cestovného ruchu a TSF. 

15. apríla 2015 túto odbornú exkurziu absolvovala II. CR spolu s Ing. J. Sakmárovou. 

 

◙ Trenčín – 20. a 21. máj 2015, absolvovali študenti I. CR a II. CR v rámci exkuzie Po 

stopách Ľ. Štúra. V Trenčíne navštívili hrad, centrum mesta, pozreli si palác Zápoľských, 

Barborin a Ľudovítov palác, hotel Elizabeth, Malokarpatskou vínnou cestou sa dostali do 

Pezinka, kde sa dozvedeli o pestovaní vínnej révy. Študenti mali možnosť overiť si, ako 
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fungovali obrovské lisy na hrozno, obdivovali vinohradnícke náradie. Vyskúšali si 

i špeciálne okuliare, ktoré im umožnili pocítiť pri chôdzi negatívny vplyv 1,5 ‰ alkoholu 

v krvi. Čuchové predpoklady pre prácu someliéra zisťovali pri určovaní vôní.  

Cestou v autobuse s mikrofónom v ruke sa stali sprievodcami cestovného ruchu – 

inšpirovali sa prácou odborných lektorov v múzeách a v jaskyni Driny. 

 

 

Výchovné poradenstvo 

Výchovnou poradkyňou školy, koordinátorkou prevencie drogových 

závislostí a prevencie patologických javov bola PhDr. E. Otepková. 

Spolupracovala s rôznymi inštitúciami, ktoré sa venujú uvedenej 

problematike. V rámci svojej činnosti zabezpečovala predovšetkým 

zaujímavé besedy a prednášky pre študentov všetkých ročníkov 

(viaceré aktivity sú zaznamenané v rámci činností niektorých 

predmetových komisií). 

 

◙ Adaptácia žiakov 1. ročníka na SŠ – psychovýcvik 

s pracovníkmi CPPPaP Senica, zúčastnili sa postupne všetky 

prvácke triedy (september 2014). 

 

◙ Alkohol – najdroga našej spoločnosti – prednáška spojená s besedou s odborným 

pracovníkom CPPPaP Senica pre žiakov 2. ročníka (december 2014). 

 

◙ Obchodovanie s ľuďmi – beseda s pracovníkom OR PZ Senica pre študentov 4. ročníka 

(január 2015). 

 

◙ Drogové prostredie a prevencia – beseda s pracovníkom CPPPaP Senica pre žiakov 

2. ročníka (marec 2015). 

 

◙ Prevencia kriminality mládeže – porušovanie verejného poriadku s pánom Filipom, 

pracovníkom Mestskej polície Senica pre žiakov 1. ročníka (apríl 2015). Beseda bola nielen 

spestrením vyučovania, ale aj poučením. 

 

◙ Šikanovanie sa nás (do)týka – odborná prednáška a beseda s pracovníkom CPPPaP 

Senica pre žiakov 1. ročníka (jún 2015). 

 

Okrem besied s odborníkmi PhDr. E. Otepková poskytovala i konzultácie žiakom, rodičom 

a učiteľom pri riešení problémov v školskom alebo rodinnom prostredí. 
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Zo života našich študentov 

Študentská rada 

I. A Vladimír Toth II. A Peter Vyletel 

I. B Tomáš Adamuščin II. B Benedikt Cintula 

I. C Veronika Brunclíková II. C Patrícia Hollá 

I. CR Marek Kucbel II. CR Kristína Nemcová 

    

III. A Petra Hučková, predsedníčka ŠR IV.A Dominika Kubeková 

III. B Marianna Jakábová IV. B Mária Hanečková 

III. C Marek Babinec IV. C Pavla Švárna 

III. CR Gabriela Hodúlová IV. CR Katarína Kováčová 

 

 

Halloweenská obchodka 

Posledné tri dni pred jesennými prázdninami (27., 28. a 29. október 2014) sa všetky triedy 

a všetci študenti mohli zapojiť do súťaže o najkrajšiu triedu, tekvičku či masku. Výsledky: 

 

● najkrajšia halloweenská trieda → II. B, II. CR, III. C 

● najkrajšia halloweenská tekvička → IV. CR, II. A, I. B 

● najkrajšia halloweenská maska → 1. M. Buček (III. A). 2. E. Raivanová (I. B), 

3. M. Nebylová (I. B) 

● hallowenská profesorka → Mgr. V. Rosová. 

 

  
 

 

Deň študentstva na radnici 

◙ 6. novembra 2014 sa konalo oceňovanie 17 najlepších študentov SŠ v Senici na 

Mestskom úrade v Senici, ktorí si z rúk primátora mesta prevzali pamätnú plaketu, zapísali 

sa do pamätnej knihy a ako darček dostali aj novú knihu o Senici.  

 

Študentský parlament odovzdal aj Cenu senickej mládeže, ktorú si odniesla 

PhDr. A. Držíková, naša kolegyňa. 
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Po oficiálnej časti nasledovalo neformálne posedenie v zasadačke MÚ a primátor mesta 

ponúkol študentom, aby si vyskúšali primátorské kreslo. Na slávnosti sa zúčastnila aj 

riaditeľka našej školy Ing. M. Príkopová a Mgr. V. Vávrová, ktorá je zodpovedná za 

Študentský parlament v našej OA.  

 

Ocenené študentky z našej školy: 

 

Klaudia Šrámková – pravidelne sa zúčastňovala na olympiádach v anglickom jazyku, bola 

úspešnou riešiteľkou matematického Klokana a jednou z najlepších študentov v kraji 

v súťaži wordprocessing, 

 

Patrícia Kucejová – vzorne reprezentovala školu na rôznych súťažiach – olympiáda 

v anglickom jazyku a písanie na počítači, základom jej úspešného napredovania je pevná 

vôľa a systematická práca, 

 

Nikoleta Parčiová – počas štúdia dosahovala výborné študijné výsledky, obľubuje šport, 

predovšetkým hádzanú, v ktorej reprezentovala našu školu na viacerých súťažiach, vďaka 

účasti na diskusnom fóre s europoslancami absolvovala návštevu Európskeho parlamentu 

v Štrasburgu. 

 

Katarína Kováčová – pracovala v Študentskej rade školy a v Študentskom parlamente 

mesta Senica, aktívne sa podieľala na organizovaní viacerých podujatí, zapojila sa aj do 

projektu KomPrax a Mládež v akcii.  

 

 

Školské oslavy Dňa študentstva – slávnostná akadémia a imatrikulácia prvákov 

Školské oslavy sa konali 14. novembra 2014 v Dome kultúry v Senici. Študentov pozdravila 

predsedníčka ŠR P. Hučková (III. A) a slávnostný príhovor predniesla Ing. M. Príkopová, 

riaditeľka školy. Pani riaditeľka súčasne odmenila najlepších štvrtákov Pamätným listom 

riaditeľky školy. 

V slávnostnej akadémii sa predstavili najtalentovanejší študenti školy – na pódiu sa striedali 

hudobníci, tanečníci a speváci. V rovnakom sviežom duchu pokračovala aj imatrikulácia 

prvákov. Z prvých ročníkov najväčší úspech zožala I. CR.  

Slávnostnú akadémiu pripravovala PhDR. A. Držíková a imatrikuláciu Mgr. V. Vávrová. 
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Pamätný list riaditeľky školy dostali: 

IV. A  

Timea Hrúzová – za výborné študijné výsledky a aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám 

Patrícia Kucejová – za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy 

Martin Ondro – za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy 

Lenka Poláková - za výborné študijné výsledky, aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám a reprezentáciu školy 

Adela Szegényová - za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy 

Klaudia Šrámková - za výborné študijné výsledky, aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám a reprezentáciu školy 

IV. B  

Zuzana Černá - za výborné študijné výsledky, aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám a reprezentáciu školy 

Mária Hanečková - za aktivny prístup k mimovyučovacím aktivitám 

Katarína Konopová - za výborné študijné výsledky a aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám 

Kristína Lipárová - za výborné študijné výsledky a aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám 

Diana Oravcová - za výborné študijné výsledky a aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám 

IV. C 

Sára Dudková – za veľmi dobré študijné výsledky a reprezentáciu školy 

Peter Frčka - za veľmi dobré študijné výsledky a reprezentáciu školy 

Michaela Hyžová - za výborné študijné výsledky 

Nikola Jurišová – za veľmi dobré študijné výsledky a aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám 

Natália Masaryková – za výborné študijné výsledky 

Nikoleta Parčiová – za výborné študijné výsledky a za reprezentáciu školy 

Pavla Švárna – za veľmi dobré študijné výsledky, za aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám a reprezentáciu školy 

IV. CR 

Michaela Holičová - za aktívny prístup k mimovyučovacím aktivitám a reprezentáciu školy 

Nina Hyžová - za aktívny prístup k mimovyučovacím aktivitám a reprezentáciu školy 

Katarína Kováčová - za aktívny prístup k mimovyučovacím aktivitám 

Veronika Kudláčová - za veľmi dobré študijné výsledky, aktívny prístup 

k mimovyučovacím aktivitám a reprezentáciu školy 

Dalibor Rampáček - za veľmi dobré študijné výsledky, aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám a reprezentáciu školy 

Martina Šefčíková - za veľmi dobré študijné výsledky, aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám a reprezentáciu školy 

Lenka Štvrtecká – za výborné študijné výsledky a aktívny prístup k mimovyučovacím 

aktivitám 
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◙ Mikuláš na obchodke – Mikuláš s anjelom a čertom vítali ráno 5. decembra 2014 žiakov 

i učiteľov pri vstupe do budovy školy. Zabezpečili žiaci III. CR pod vedením 

Mgr. V. Vávrovej.  

 

◙ Stretnutie študentských rád mesta Senica sa uskutočnilo 23. apríla 2015 v DAV-e 

v Senici. Išlo predovšetkým o výmenu skúseností a prezentáciu študentských rád 

a Študentského parlamentu mesta a predstavenie aktivít, ktoré organizujú. Súčasťou boli 

i workshopy na témy Asertivita a rokovanie s autoritami, Politológia – situácia v Európe, 

Kritické myslenie a rozhodovanie. 

 

◙ Slávnostná rozlúčka maturantov s pedagógmi a žiakmi školy pred nástupom na 

akademický týždeň sa uskutočnila 7. mája 2015. Najprv sa maturanti rozlúčili s učiteľmi 

v aule školy. Tohtoročnú Cenu riaditeľky školy si odniesla A. Szegényová (IV. A) za 

reprezentáciu školy. Potom nasledovalo sadenie ročníkového maturitného stromčeka. Vo 

svojich triedach si maturanti poslednýkrát prevzali vysvedčenie od triednych učiteľov, 

posledný raz stisli kľučku na dverách svojich tried a pobrali sa na školský dvor, kde začala 

„pravá rozlúčka“ s mladšími žiakmi. Nakoniec s tablami opustili bránu školy, aby sa do nej 

vrátili 18. mája dobre pripravení zvládnuť ústnu maturitnú skúšku. 
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Záujmová činnosť 

Počas školského roku žiaci mali možnosť pracovať v mnohých krúžkoch, v ktorých sa 

pripravovali na externú časť a písomnú formu internej časti MS, na ústnu MS, na prijímacie 

skúšky na vysoké školy, overovali si v nich svoje schopnosti a vedomosti v danom 

predmete, reprezentovali školu na súťažiach a olympiádach. Krúžok triedneho učiteľa bol 

zameraný na kultúrne podujatia, športové akcie, besedy a prednášky s aktuálnou tematikou.  

 

● Chceš sa zdokonaliť? – triedni učitelia 

● Maturitný seminár zo SJL (IV. C) – Mgr. A. Bocmanová 

● Maturitný seminár zo SJL (IV. A) – Mgr. Z. Krajsová 

● Cvičenia zo SJL (I. B) – PhDr. I. Hazuchová 

● Krúžok priateľov umenia a literatúry – PhDr. A. Držíková 

● Tvoríme časopis – PhDr. I. Hazuchová 

● Krúžok anglického jazyka (1. ročník) – Mgr. Z. Škúrková 

● Maturujeme z nemeckého jazyka (IV. B) – PaedDr. J. Pekarová 

● Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky (IV. C) – RNDr. J. Zajíčková 

● ADK – zdokonaľovanie výkonu (výber 3. a 4.ročník) – Ing. M. Juráňová 

● Zvyšovanie presnosti a rýchlosti písania (výber 1. – 4. ročník) – PhDr. A. Londáková 
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Výlety 

 

- sa realizovali v dňoch 24. – 26. júna 2015 po koncoročnej klasifikácii:  

 

► Vrátna (2 dni): II. B, Ing. B. Černek, Ing. M. Hladíková 

 III. C, Mgr. V. Rosová, Ing. A. Černeková 

 

► Lešná ZOO (1 deň): I. A, II. CR, Ing. J. Sališová, Ing. J. Sakmárová 

 I. CR, III. CR, Mgr. A. Gáliková, PhDr. I. Hazuchová (navštívili 

aj zámok) 

 

► Vysoké Tatry (2 dni): III. B, PaedDr. J. Pekarová 

 

► Bratislava (1 deň): II. A, PaedDr. P. Machatová, Ing. M. Juráňová 

 I. C, PhDr. E. Otepková, Mgr. Z. Škúrková 

 

► Hrad Korlátko (1 deň): I. B, Mgr. V. Medňanská, Mgr. Ľ. Krištofovičová 

 II. CR, Ing. J. Sakmárová, Mgr. J. Ružičková 

 

 

 

         
 Výlet, Jánošíkove diery 

 

 

Iné aktivity (realizované na konci školského roku) 

► návštevy výstav v ZOS Senica, ZUŠ Senica, spoločenské aktivity v DAV-e 
 

► koncert tanečnej skupiny Scream (24. jún 2015) 
 

► Senický cintorín – známe osobnosti mesta Senica 
 

► vychádzky po cyklotrase 
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A.Szegényová, 2. miesto,  

celoslovenské kolo SIP 

Mladý Európan, regionálne kolo, 1. miesto 

  

Oceňovanie študentov na radnici Oceňovanie študentov 4. roč. 

 

 

Víťazi olympiády ANJ Slávnostná akadémia 
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Zoznam zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Mgr. Jozef Bicák Administratíva 

Mgr. Katarína Bačová  

Mgr. Alena Bocmanová Adriana Poláková, sekretárka 

Ing. Branislav Černek Jarmila Hromková, mzdová účtovníčka 

Ing. Antónia Černeková Gabriela Ravasová, finančná účtovníčka 

PhDr. Anna Držíková Oľga Zelenáková, hospodárka školy 

Mgr. Anna Gáliková Jarmila Wirthová, archivárka, vrátnička 

PhDr. Iveta Hazuchová  

Ing. Monika Hladíková Školská jedáleň 

Ing. Marta Juráňová  

Mgr. Zdenka Krajsová Dana Lachová, vedúca ŠJ 

Mgr. Ľubica Krištofovičová Magdaléna Búzková 

PhDr. Alžbeta Londáková Jana Hrádelová 

PaedDr. Petra Machatová Beáta Kalmanová 

Mgr. Viera Medňanská Zuzana Vajdová 

Ing. Jana Mrázková Anna Zichová 

Ing. Zlata Mudrochová  

PhDr. Eva Otepková Ostatní pracovníci 

PaedDr. Jana Pekarová  

Mgr. František Polesňák Jana Funková (do nov. 2014) 

Ing. Martina Prandová Dana Hamarová, upratovačka 

Ing. Miroslava Príkopová Jana Horváthová, upratovačka 

Mgr. Viera Rosová Viera Hránková, upratovanie, pranie 

Mgr. Beáta Rusňáková Anna Kubíková, upratovačka (od nov. 2014) 

Mgr. Jarmila Ružičková Mária Martinková, upratovačka 

Ing. Jana Sakmárová Peter Hyža, údržbár, kurič, vodič 

Ing. Jana Sališová Dušan Rus, údržbár, vodič 

Mgr. Katarína Šalíková (MD)  

Mgr. Zuzana Škúrková  

Mgr. Veronika Vávrová  

Ing. Gabriela Vrbovská  

RNDr. Jarmila Zajíčková  
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J. Sakmárová, B. Rusňáková, J. Ružičková, B. Černek, F. Polesňák, A. Černeková,V. Rosová, V. Vávrová,  

K. Bačová, M. Prandová, M. Hladíková, V. Medňanská, P. Machatová, L. Krištofovičová, Z. Mudrochová, 

Z. Škúrková, I. Hazuchová, A. Držíková, M. Juráňová 

G. Vrbovská, A. Gáliková, Z. Krajsová, M. Príkopová, J. Zajíčková, E. Otépková, J. Pekarová, J. Sališová 

 

 

 
Nepedagogickí pracovníci a zamestnankyne kuchyne 
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ABSOLVENTI 2015 

IV. A, triedna profesorka Ing. Monika Hladíková 

 
 

 

Balážik Peter Kubeková Dominika 

Boleková Dominika Kucejová Patrícia 

Čvirigová Nikola Malatinský Marek 

Dermeková Gabriela Ondro Martin 

Eliaš Martin Papánek Adam 

Horváthová Klaudia Poláková Lenka 

Hrúzová Tímea Proníková Michaela 

Hurbanová Sandra Szegényová Adela 

Ivičič Kornel Šrámková Klaudia 

Jarábek Tomáš Tokošová Mária 

Javorková Lívia Vachová Lujza 

Kociánová Ivana Vávra Radoslav 

Kollár Kristián Včelka Michal 

Koníková Adriána Viskupová Nikola 
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IV. B, triedna profesorka Ing. Antónia Černeková 

 
 

 

Baranová Veronika Jurkovičová Dominika 

Bezdek Andrej Konopová Katarína 

Čermák Juraj Lipárová Kristína 

Černá Zuzana Matejovičová Klaudia 

Filová Dominika Matta Jakub 

Fupšová Kristína Náterová Natália 

Gališinová Simona Oravcová Diana 

Hanečková Mária Petržala Denis 

Harnošová Lucia Rehušová Simona 

Hricová Veronika Trubirohová Michaela 

Hurbánková Júlia Tumová Kristína 

Jankovičová Dominika Barbora Vojteková Klaudia 

Juríková Barbora  
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IV. C, triedna profesorka Mgr. Alena Bocmanová 

 
 

 

Balážová Dagmar Klimková Nikola 

Daniel Stanislav Masaryková Natália 

Dudková Sára Parčiová Nikoleta 

Frčka Peter Polakovičová Adriána 

Hanzlíčková Erika Španka Miroslav 

Hyžová Michaela Štefka Mário 

Chňupová Veronika Švárna Pavla 

Ivánková Sabína Tomek Martin 

Jurišová Nikola  
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IV. CR, triedna profesorka Ing. Jana Mrázková 

 
 

 

Blanár Martin Rampáček Dalibor 

Černáková Laura Sako Juraj 

Holičová Michaela SarnovskáKristína 

Hyžová Nina Šedovič Michal 

Kováčová Katarína Šefčíková Martina 

Kozák Dávid Štvrtecká Lenka 

Kudláčová Veronika Tomeček Miroslav 

Kuklišová Barbora Válka Radoslav 

Lutovský Marcel Veselská Nikola 

Nagyová Denisa Zimka Ronald 
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Mikuláš na obchodke (III. CR) Imatrikulácie (I. CR) 

  
Wonderland s. r. o., výber III. C Letný kurz pohybových aktivít 2. roč 

  
Sadenie stromčeka, 4. roč. Rozlúčka 4. roč. 

  
Koncoročný výlet, Vrátna Volejbalový turnaj 
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 KONTAKTY 

 adresa:  Dlhá 256, 905 80 Senica 

 telefón:  vrátnica – 034/651 25 07  

  sekretariát – 034/651 41 00 

 fax:  034/651 77 79 

 e-mail:  oasenica@oase.edu.sk,  

 web:  www.oase.edu.sk, www.oasenica.edupage.org (inf. systém) 
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