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Povedomie školy na verejnosti a jeho 
úspechy rastú nie len kvalitou výučby, 
ale aj nadštandardnou ponukou ak-
tivít, pri ktorých si žiaci zdokonaľujú 
svoje vedomosti a zručnosti získané na 
vyučovacích hodinách. 

Obchodná akadémia, Akademika 
Hronca 8, Rožňava patrí medzi školy, 
ktoré vo svojom vzdelávacom  programe 
presadzujú tvorbu a realizáciu aktivít za-
meranú na skvalitnenie podmienok na 
výučbu, na prepojenie teórie s praxou 
s dôrazom na aktivity, v rámci ktorých 
sa prehlbuje vzájomná komunikácia 
mladých ľudí z rôznych krajín Európy.

Už v roku 2004 bol obchodnej 
akadémii schválený projekt v rámci 
ktorého 12 žiakov absolvovalo odbornú 
trojmesačnú stáž v Málage v Španielsku. 
Tento prvý úspešný projekt povzbudil 
vedenie školy, ale aj projektové typy z 
učiteľského zboru. Pod vedením Mgr. 
Jany Vidovej, učiteľky ANJ, sa v ďalších 
rokoch existencie školy, prostredníct-
vom projektov v programoch Leonardo 
da Vinci, Commenius, Youth in Action a 
Erasmus+ podporovaných EU, rozleteli 
žiaci do mnohých kútov Európy, aby 
spoznávali svet, aby spoznávali život a 
ekonomiku jednotlivých krajín. Okrem 
Španielska, Nórsko, Poľsko, Česko, 
Maďarsko, Slovinsko, Francúzsko,  
Holandsko to sú krajiny, v ktorých naši 
žiaci zbierali praktické skúsenosti.

R e a l i z á c i a 
súčasného pro-
jektu v rámci 
programu ERAS-
MUS+, ktorý bol 
schválený na 
roky 2014 – 2016 
pod názvom Our 
C o n t r i b u t i o n 
Our Chance  
znamená pre 
našich žiakov 
ďalšie rozšírenie obzorov v zahraničnej 
komunikácii – v komunikácii s mladými 
ľuďmi, ale hlavne v komunikácii s firma-
mi, v ktorých vykonávajú odbornú stáž. 

Nové pohľady, ďalšie skúsenosti  
prispievajú v živote mladého človeka k 
triezvemu náhľadu na reálnu prax a k 
uvedomeniu si, že len kvalitnou prácou 
je možné sa presadiť,  len zodpovedným 
prístupom už v laviciach zvýšime naše 
šance na úspech na trhu práce. 

Spracované projekty v rámci 
Celoživotného vzdelávania výraznou 
mierou prispievajú k zjednotenej Európe. 
Aj pre našu budúcnosť to budú hlavné 
zdroje spoznávania sveta. Je a aj to bude 
zdroj, ktorý je potrebné podporovať, lebo 
odstraňuje aj tie posledné zvyšky hraníc 
medzi mladými ľuďmi na našom konti-
nente.

■ PaedDr. Viktor Baláž
riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave
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Skvalitnenie odbornej prípravy vidíme 
v súčasnosti v rozširovaní možností  
získavať pracovné a odborné zručnosti v 
praxi, čo sa dá efektívne dosiahnuť práve 
počas stáží v zahraničí, počas ktorej je 
zreteľne jasné a dokázané aj z predošlých 
aktivít školy, aj z hodnotenia výsledkov re-
alizovaných EK, že  účastníci si zlepšujú 
ako odborné zručnosti, IT kompetencie, 
tak aj jazykové kompetencie a tzv. soft 
skills.

Vďaka aktivite p. Ria Bleeker, p. Pie-
ter Korte a p. Edward de Vries máme 
možnosť rozvíjať skutočne kvalitnú a per-
spektívnu spoluprácu s Business Col-
lege ROC Flevoland v Amsterdame. 

Prostredníctvom projektov založených 
na výmene skúseností a výmene žiakov, 
počas obdobia ich praktickej prípravy OA 
sa učitelia OA snažia napĺňať  ciele, ktoré 
v oblasti vzdelávania stanovila EK pre 
vzdelávanie a tiež vláda SR na najbližšie 
obdobie s cieľom zabezpečiť efektivitu a 
zvyšovať úroveň odborného vzdelávania.

Všeobecné ciele mobilít je možné 
zhrnúť takto:
■ podporiť účastníkov odbornej prípravy 

a ďalšieho odborného 
vzdelávania pri získa-
vaní a využívaní ve-
domostí, schopností, 
zručností a kvalifiká-
cie, a tým im pomôcť 
pri osobnom rozvoji, 
zamestnateľnosti a 
zapojení sa na európ-
skom trhu práce,
■ zvýšiť príťažlivosť odborného vzdeláva-
nia a prípravy a mobility pre jednotlivcov.

Záverom dovoľte mi citovať vyjadrenie 
zástupcov EK pre vzdelávanie o mobilite 
študentov:

„Odborná príprava v zahraničí má 
väčšiu potenciálnu hodnotu ako podob-
ná odborná príprava v danom štáte a je 
jasne preukázané, že účastník bude mať 
osoh z tejto skúsenosti v zmysle profesij-
ného rozvoja (vrátane interkultúrnych a 
jazykových kompetencií) a osobného roz-
voja (aktívne občianstvo a soft skills) a za 
predpokladu vystavenia EUROPASS či 
ECVET dokladu aj merateľné výsledky.“

■ Mgr. Jana Vidová
koordinátor medzinárodnej spolupráce 

a projektov stáže v zahraničí

Ciele projektu: rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, jazykové kompetencie 
mladých ľudí v počiatočnej odbornej príprave a tým zvyšovať úroveň praktických 
zručností a teda umožniť účastníkom po ukončení bilingválneho odboru zvýšiť svo-
je šance zamestnať sa nielen v rámci SR, ale aj mimo nej. Spoluprácu s odbornou 
školou ROC Flevoland chceme rozvíjať  v nasledujúcich rokoch prípravou projektov 
so zameraním na mobilitu a poskytovanie možností pracovných stáží pre študentov 
aj zapojením ďalších škôl z krajín EÚ.
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HISTÓRIA SPOLUPRÁCE 

Kontaktné emaily odborným 
školám a inštitúciám v rámci EÚ s 
ponukou na spoluprácu v oblasti 
odborných mobilít: november 2012.
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Návšteva zástupcov ROC Flevoland 
v Rožňave: 20 - 24 apríl 2013.

1. turnus: 12. apríla - 2. mája 2014, 10 študentov na praxi v podnikoch v Rožňave.
2. turnus: 23. novembra - 13. decembra 2014, 12 študentov na praxi v Amsterdame.
3. turnus: 11. apríla - 2. mája 2015, 12 študentov na praxi v Rožňave.

Cesta zástupcov OA Rožňava 
v Holandsku: 12 - 15 október 2013.
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 Štruktúra, zameranie a rozvoj spoločnosti

 Prieskum trhu 
■ Uskutočňovanie primárneho a sekundárneho prieskumu trhu.
■ Identifikovanie exportných trhov.
■ Vypracovanie plánu exportu pre krajinu/región.

 Predaj 
■ Zber obchodných príležitostí.
■ Sledovanie priebehu celého predaja.
■ Vedenie diskusií so zahraničnými klientmi.

 Dovoz
■ Výber potenciálnych dodávateľov.
■ Zber informácií pre kontrahovanie.
■ Uskutočnenie nákupu/dovozu.

 Uskutočňovanie administratívnych činností
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Zadania, na ktorých žiaci pracujú počas praxe,
vyplývajú z profilácie absolventa pre medzinárodný obchod:

• Agrotrade group s.r.o – It´s mo-
dern international operating trade in 
agriculture (2014, 2015)
• SCA hygene s.r.o - Scandinavian 
production plant for sanitary and 
incontinence towels (2014)
• Carmeus s.r.o - modern internatio-
nal operating trade in industry (2014)
• CMF s.r.o – metal and engineering 
production (2014, 2015)
• Autocentrum Attila Ondrej – buying, selling and car servicing (2014, 2015)
• CWT metal s.r.o – metal and engineering production (2015)
• Pan-dur s.r.o – industrial textile production (2015)
• Water supply and drainage a.s (2015)

Podniky, ktoré vyšli v ústrety požiadavkám na odbornú prax
a ktorým ďakujeme za poskytnutie ľudských a priestorových kapacít,
za odborné vedenie žiakov z Holandska:



Certifikáty o absolvovaní odbornej stáže platné v krajinách EÚ
 – Europass Mobility a ECVET evaluation.
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   Táto prax ma uviedla  
do obrazu profesionálne, 
keďže leto som strávila 
ako čašníčka v Amster-
dame, nemala som obraz 
o tom, aký úžasný prístup 
k mladým ľuďom majú 

firmy v Holandsku. Prvý 
týždeň v amsterdamskej 
spoločnosti SUPERFOOD 
AND MORE, som bola 
nadšená, ale nie až do 
takej miery ako po logic- 
kom prestupe (vzdialenosť 

v cestovaní) na nové 
miesto - do rybárskej 
spoločnosti FISHMASTER 
BV, kde ma naozaj očarili 
svojim priateľským a rovno-
cenným prístupom ku 
mne a mojej spolužiačke. 

O tej firme by som nao-
zaj nevedela napísať nič 
negatívne. To, že pre nás 
pripravili na prvom stret-
nutí umelo vybudované 
miesto pre ich firmu bolo 
nezabudnuteľné. Cítili sme 

sa ako zamestnankyne a 
nie ako stážistky. Každý 
deň sme mali ochut-
návky rýb každodennej 
výroby, ktorú sme tiež 
mali príležitosť sledovať 
a spoznať. Firma na trhu 
bola tak veľká a dominant-
ná, že inovácie svojej výro-
by, ako ryba spracovaná 
200 stupňovým vzduchom 
(ako jediný na svete majú 
túto zdravú technológiu 
bez pridaných tukov), 
alebo ako sa vyrábajú 
produkty z rýb obalené v 
bezlepkovej múke vhodná 
pre celiatikov o ktoré sme 
mali práve zistiť záujem na 
slovenskom trhu.

■ Eva Prcúchová, V. A
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PREZENTÁCIE A REAKCIE ŠTUDENTOV NA PRIEBEH A VÝSLEDKY STÁŽE.
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Prax v Holandsku 
beriem ako obrovskú 
skúsenosť. 

V našej firme k nám 
boli zamestnanci milí, 
starali sa o nás, zaujímali 
sa o našu krajinu a bolo 

vidieť, že keby slovenskí 
výrobcovia nemali také 
prehnane vysoké ceny, tak 
by s nimi veľmi radi začali 
spolupracovať. Taktiež sa 
mi páčilo, že našu prax 
brali vážne, no na druhej 
strane nás zahŕňali prá-

cou tak akurát. Každý deň 
sme mali čo robiť, zaují-
mali sa o naše výsledky a 
ochotne nám odpovedali 
na všetky otázky, ktoré 
sme potrebovali do školy. 
Veľkým prínosom bol po-

byt v Holandsku ako taký. 
Slovensko by sa mohlo 
inšpirovať napríklad pre-
pracovanou mestskou do-
pravou, službami a hlavne 
milými a ochotnými ľuďmi 
všade naokolo. Obchod-
níci si tam svojich záka-

zníkov naozaj vážia a za 
každého sú vďační. No 
samozrejme majú istú mo-
tiváciu, keďže ich platy sú 
niekoľkonásobne vyššie 
ako tie slovenské. Napriek 
tomu, že neovládate ich 
jazyk, nikto tam na nás v 
obchode alebo reštaurácií 
nebude zazerať, ako sa mi 
to už niekoľkokrát stalo na 
Slovensku. Za celý pobyt 
som sa pravdu povediac 
nestretla s nikým, kto by 
nehovoril anglicky a teda 
sa zlepšili moje jazykové 
schopnosti.

Prax určite odporúčam, 
je to podľa mňa dobré ako 
pre študentov, tak aj pre 
školu. Túto príležitosť by 
mal dostať každý, je to 
krásna krajina...
■ Petrana Šagúlová, V. A

Ja som pracoval vo 
firme Profiltra, BV. Moje 
očakávania boli, že sa 
naučím nové veci nie len 
z oblasti ekonomiky, ale 
aj z oblasti komuniká-
cie. Moje očakávania 
sa naplnili a ja som sa 
naučil veľa nového. 
Zdokonalil som sa vo 
veciach, ktoré som sa 
naučil v škole a pocho-
pil som veci, ktoré som v 
škole nechápal.

Od Holandska cel-
kovo som očakával, že 
spoznám ich bohatú 
kultúru, naučím sa nejaké 
holandské slovíčka alebo 
frázy a upevním si vzťahy 
s holandskými študentmi. 

Holandsko sa mi veľmi 
páčilo, či už veľkomestá 
alebo vidiek. Všetko tam 
má svoje čaro a každý si 
tam príde na to svoje.

■ Kevin Baláž, V. A
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OBCHODNÁ AKADÉMIA, AKADEMIKA HRONCA 8, ROŽŇAVA
A

STICHTING ROC FLEVOLAND ALMERE, AMSTERDAM

Vás pozývajú na prezentačné popoludnie študentov, ktorí absolvovali zahraničnú 
prax 2014 v Holandsku a 2015 na Slovensku, ktoré sa uskutoční v priestoroch OA, v 
hlavnej budove na poschodí v učebni číslo 13, dňa 29. 04. 2015 o 13.00 hod.

Cieľom stretnutia je prezentovať podporu a rozvíjať odborné a jazykové kompe-
tencie u mladých ľudí, ako aj poskytnúť priestor pre vzájomné spoznávanie sa a tým 
prispieť k odbúravaniu predsudkov a netolerancie.

Program:
■ Otvorenie
■ Prezentovanie podnikov a získaných 
   kompetencií holandskými študentmi
■ Prezentovanie podnikov a získaných
   kompetencií slovenskými študentmi
■ Poďakovanie a záver 

Prezentujúci:
Mr. Viktor Baláž, riaditeľ školy
Mr. Edward de Vries, učiteľ, tútor a koordinátor projektu ROC Flevoland Almere

Študenti ROC Flevoland, Almere, Amsterdam: 
1, CWT metal, s.r.o – Quincy Kwieman a Vanity Shahebdien
2, Východoslovenské vodárne a.s – Alicia Kühr a Chaimae Tagnaouti Moumnani
3, CMF, s.r.o – Oseanu Doorn a Hamid Frotan
4, Autocentrum Attila Ondrej – Mitchell Smit a Moreno Smit
5, Pan-dur s.r.o – Bart van den Brink a Dave Peters
6, Agrotrade s.r.o – Michiel Quakkelaar a Satja Schoots

Študenti Obchodnej akadémie, Rožňava:
1, FishMasters B.V - Eva Prcúchová a Simona 
    Valachová
2, Gadgets and Trends B.V – Tomáš Szanyi
3, Silicon Power Computer & Communication Inc. - Michael  
    Ďurišin a Juraj Oravec 
4, Business Model Phi Promotions – Petrana Šagúlová a Andrea Leštáková
5, Superfoods and more – Vanda Szappanošová, Laura Noveková a Lea Potocká
6, Profiltra B.V – Kevin Baláž a Lucia Tiščenkovová

PaedDr. Viktor Baláž

Mr. Edward de Vries
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Záverečné slovo a vyhodnotenie priebehu a dopad stáže:
Ms. Jana Vidová - učiteľ, tútor a koordinátor projektu OA Rožňava

Vyjadrenie v niekoľkých ukazovateľoch:


