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I. Štyri desaťročia v znamení rozvoja
I. Négy évtized a fejlődés jegyében
Pozývame Vás na putovanie v čase, aby sme spolu nahliadli do začiatkov našej školy, do 40 –
ročnej minulosti a pestrej prítomnosti.
Időutazásra invitáljuk Önöket, hogy közösen pillantsunk vissza iskolánk kezdeteire, 40 éves
múltjára és betekintsünk mozgalmas jelenébe.
Vo Veľkom Mederi v školskom roku 1957/1958 otvárala svoje brány tzv. jedenásťročná
škola, ktorá mala jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím
jazykom maďarským.
Városunkban 1957 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Nagymegyeri Tizenegyéves
Középiskola, amely történelme során többször is átalakult.
V roku 1978/1979 vznikla Stredná ekonomická škola s triedami s vyučovacím jazykom
slovenským i maďarským. Inštitúcia sa postupne rozvíjala a stala sa uznávanou školou nášho
regiónu, ktorá kládla stále väčší dôraz na kvalitu vzdelávania a vybavenia školy.
Két évtizeddel később, 1978. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Nagymegyeri
Közgazdasági Szakközépiskola, egy szlovák és két magyar tannyelvű osztállyal. Az
alapozás éveit követően az intézmény fokozatosan fellendült, és régiónk meghatározó
szakiskolájává nőtte ki magát, egyre nagyobb hangsúlyt helyezve az oktatás minőségére és az
iskola felszereltségére.
Pred začiatkom školského roka počas letných prázdnin prestavali drevený Dom mládeže
a pionierov na internát. V roku 1979 bola postavená druhá budova školského internátu
a o dva roky neskôr aj tretia budova.
A tanévkezdést megelőző nyári hónapokban a Nagymegyeri Ifjúsági és Úttörőház által
használt faépületet alakították át kollégiummá. 1979-ben felépült a diákotthon második
épületszárnya, majd két év múlva a harmadik épületszárny is.
V roku 1988 sa naša inštitúcia rozšírila o jednoposchodovú prístavbu, ktorá bola významným
míľnikom pri modernizácii školy, nakoľko tu vznikla prvá odborná učebňa informatiky.
1988-ban intézményünk egy egyemeletes épületszárnnyal bővült, amely fontos
mérföldkőnek számított az iskola modernizálásában, mivel itt kapott otthont első
informatikai szaktantermünk.
Od školského roka 1990/1991 až dodnes škola funguje pod názvom obchodná akadémia.
1990-ben megváltozott iskolánk neve – közgazdasági szakközépiskolából kereskedelmi
akadémia lettünk.
V roku 1998 bola dokončená a odovzdaná pre našich športovcov - žiakov vlastná telocvičňa.
1998 óta saját tornateremmel rendelkezünk, amely jelentős mértékben hozzájárult iskolánk
sportéletének fellendítéséhez.
Od roku 2000 funguje na našej škole akreditované stredisko ECDL, kde môžu naši študenti
získať medzinárodne uznávaný preukaz užívateľa počítača.
2000-ben saját akkreditált vizsgaközpontot hoztunk létre, ahol nemzetközi számítógépfelhasználói jogosítványt (ECDL) szerezhetnek diákjaink.
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V roku 2007 bola dokončená nová jednoposchodová prístavba, v ktorej boli zriadené ďalšie
odborné učebne, fitnes a kabinety.
2007-ben elkészült az iskola új egyemeletes épületszárnya, melyben további
szaktantermeket, fitnesztermet és kabineteket rendeztünk be.
V školskom roku 2013/2014 prešla malá prístavba orientovaná na vyučovanie informačnokomunikačných technológií rozsiahlymi zmenami. Rozsiahlou rekonštrukciou prešla
zastaraná strešná konštrukcia. Nový šat dostali učebne, testovacie stredisko ECDL,
chodby, sociálne miestnosti. Naše počítačové vybavenie pozostávajúce zo 165 počítačov
prešlo modernizáciou a aby lepšie zodpovedalo požiadavkám doby, máme k dispozícii
4 interaktívne tabule a 20 tabletov.
2014-ben megújult az informatikai mellékszárny elavult tetőszerkezete, és új köntöst
kaptak az itt található szaktantermek. Folyamatosan korszerűsítjük 165 számítógépből álló
gépparkunkat is, emellett 4 interaktív táblával és a 20 táblagéppel is rendelkezünk.
Vďaka Trnavskému samosprávnemu kraju sme v školskom roku 2016/2017 získali finančné
prostriedky na zateplenie budovy malej prístavby a na rekonštrukciu sociálnych
miestností.
2016-ban sikerült megvalósítanunk ugyanezen mellékszárny ablakcseréjét, valamint
a szociális helyiségek rekonstrukcióját.
II. Študijné odbory
II. Tanulmányi szakok
Od školského roku 2011/2012 sme popri študijnom odbore obchodná akadémia otvorili
nový odbor pod názvom manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorý je dodnes
populárny medzi nádejnými stredoškolákmi.
A 2011/2012-es tanévben a kereskedelmi akadémia szak mellet egy új tanulmányi szakkal
bővült iskolánk kínálata, a regionális idegenforgalmi menedzsmenttel, amely máig népszerű
a pályaválasztás előtt álló diákok körében.
V školskom roku 2017/2018 sa nám podarilo našim budúcim študentom ponúknuť novinku obchodné a informačné služby – vo forme nového študijného odboru reagujúc tým na
odborné výzvy dneška.
A 2017/2018-as tanévben pedig elindítottuk a kereskedelmi és informatikai szolgáltatások
képzést, reagálva a jelenkor szakmai kihívásaira.
III. Odbornosť nado „všetko“
III. A szakma mindenek felett
Hlavným poslaním odborného vzdelávania je poskytnúť našim študentom také praktické
znalosti, ktoré im umožnia po absolvovaní školy stať sa v oblasti konkurencie dobre
vyškoleným, dôveryhodným, fundovanými kompetenciami disponujúcim zamestnancom
a úspešným podnikateľom. Odborné predmety sa vyučujú v moderne zariadených odborných
učebniach. Najdôležitejšou oblasťou praktickej aplikácie teoretických vedomostí na škole je
predmet Cvičná firma-praktikum. Práca v cvičných firmách pomáha prehlbovať u študentov
sebadôveru, komunikačné schopnosti, tímovú prácu, kreativitu a zodpovednosť.
Medzinárodné výstavy cvičných firiem poskytujú tiež výborný priestor pre rozvoj zručností
študentov v cudzom jazyku. Sme hrdí na to, že cvičné firmy našich najlepších študentov
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sa každý rok zúčastňujú na medzinárodných výstavách cvičných firiem v Bratislave
a v Győri. Za posledné roky takmer vždy naše cvičné firmy získali hodnotné ceny na týchto
prestížnych podujatiach.
Célunk versenyképes gyakorlati tudással felvértezni diákjainkat. Szaktantárgyainkat jól
felszerelt szaktantermekben oktatjuk. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának
legfontosabb színtere a taniroda-praktikum elnevezésű tantárgy. A tanirodákban végzett
munka az önállóság, a kommunikációs készség, a csapatmunka, a kreativitás és
a felelősségtudat elmélyítését segíti. A nemzetközi tanirodai kiállítások ráadásul az idegen
nyelvű kommunikációs készség fejlesztését is megkövetelik. Büszkék vagyunk arra, hogy
iskolánk legjobb diákcégei évente eljutnak a Pozsonyban és Győrben zajló nemzetközi
tanirodai kiállításokra, amelyeken kiválóan szerepelnek.
Získavanie odborných vedomostí, zručností a skúseností nám umožňujú domáci i zahraniční
partneri a úspešné zapájanie sa do projektov. Naši študenti sa vďaka projektu Erasmus+
mohli štyrikrát zapojiť do programu pod názvom „Odborná prax v zahraničí – záruka
profesionálneho a odborného rastu“.
Az iskola falain kívüli szakmai tapasztalatszerzést hazai és külföldi partnereink, valamint
sikeres pályázataink biztosítják. A külföldön szerzett értékes szakmai tapasztalatok minden
bizonnyal elősegítik diákjaink jövőbeli sikeres elhelyezkedését a munkaerőpiacon.
Partnereink többüket visszavárják az iskola elvégzése után. Diákjaink az Erasmus+
projektnek köszönhetően négy alkalommal kapcsolódtak be a Külföldi szakmai gyakorlat –
a szakmai fejlődés záloga elnevezésű programba:
2015/2016 – Miláno, Budapešť
2017/2018 –Viedeň
2018/2019 – Viedeň
2015/2016 – Milánó, Budapest
2017/2018 – Bécs
2018/2019 – Bécs
Cenná odborná prax získaná v zahraničí pomôže našim študentom k úspešnému uplatneniu sa
na trhu práce. Naši partneri im po skončení štúdia radi poskytnú zamestnanie. Od roku 2010
máme nadštandardné vzťahy s rakúskou firmou LKW Walter, kam organizujeme
každoročne odbornú exkurziu. Firma ponúka študentom možnosť odbornej praxe
i pracovného pomeru.
2010 óta kiváló kapcsolatot ápolunk az osztrák LKW Walter vállalattal, ahova minden évben
tanulmányi kirándulást szervezünk. A cég lehetőséget kínál diákjainknak szakmai gyakorlatra
és munkavállalásra egyaránt.
Nadácia Gábora Bethlena - „2015 - Rok odborného vzdelávania pre stredné odborné školy
s VJM“ poskytla nenávratný finančný príspevok na účely zabezpečenia učebných pomôcok
a celkového vybavenia učebne cvičnej firmy. Prínosom tohto programu bola aj dvojtýždňová
odborná prax v Budapešti.
Több alkalommal sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél. A 2015 –
a külhoni magyar szakképzés éve – sikeres pályázatnak köszönhető tanirodánk új
berendezése és 25 diákunk pedig kéthetes gyakornoki programon vehetett részt Budapesten.
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IV. Ovládanie cudzích jazykov otvára dvere do sveta
IV. Az idegennyelv-tudás ajtókat nyit...
Študenti našej školy majú možnosť osvojiť si dva cudzie jazyky – angličtinu a nemčinu –
vo všetkých študijných odboroch. Našou srdcovkou je aj odborná komunikácia v cudzích
jazykoch. V záujme zdokonalenia znalosti anglického jazyka organizujeme každoročne od
roku 2006 program Active English Week, teda „Aktívny týždeň anglického jazyka“,
v rámci ktorého k nám prichádzajú anglicky hovoriaci lektori z Anglicka, Škótska, Ameriky,
Kanady a Austrálie.
Iskolánkon két idegen nyelv – az angol és a német – elsajátítását biztosítjuk. Emellett
szívügyünk az idegen nyelvi szakkommunikáció is. Diákjaink angoltudásának tökéletesítése
érdekében 2006-tól minden évben megszervezzük az Active English Week programot,
vagyis az aktív angol hetet, amelynek köszönhetően angol ajkú lektorokat fogadtunk
Angliából, Skóciából, Amerikából, Kanadából és Ausztráliából.
V roku 2013 sme sa po prvýkrát zapojili do programu “BEE“, ktorý obsahoval šesťtýždňový
intenzívny jazykový kurz v anglickom jazyku s jazykovými lektormi zo zahraničia, ktorí
sa snažili zdolať jazykové bariéry formou interaktívneho vyučovania. Na tento program
nadviazal projekt “Educate Slovakia“, ktorého cieľom je viesť študentov k tolerancii k iným
národom. V rámci neho sme privítali vysokoškolákov z Brazílie, z Indonézie, z Egyptu,
z Ruska, z Číny a z Mexika.
2013-tól diákjaink körében közkedveltté vált a Bee majd az Educate Slovakia elnevezésű
nemzetközi projekt, azaz a külföldi egyetemisták közreműködésével megvalósuló idegen
nyelvű foglakozások, melyek felkeltik a diákok érdeklődését a globális problémák és más
kultúrák iránt. A program keretében egyetemistákat fogadtunk Brazíliából, Indonéziából,
Egyiptomból, Oroszországból, Kínából és Mexikóból.
V. Na ceste stať sa „zelenšou školou“
V. A „zöldebbé válás” útján
Od školského roka 2012/2013 sa pravidelne zapájame do medzinárodného projektu „Zelená
škola“. Je pre nás cťou, že vďaka našej práci a nadšeniu sme už dvakrát, v roku 2013 a 2015
získali prestížne uznanie vo forme titulu „Zelená škola“ a tiež vlajky siete Eco-schools.
Nagy örömmel tölt el minket, hogy színvonalas környezetvédő tevékenységeinknek és
töretlen lelkesedésünknek köszönhetően iskolánk két alkalommal, 2013-ban és 2015-ben is
elnyerte a legjobbaknak kijáró Zöld iskola címet és vele együtt az Eco-Schools nemzetközi
hálózat zászlaját.
Trnavský samosprávny kraj každoročne vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa ochrany
životného prostredia súťaž „Ekočin roka“, do ktorého sa aj naša škola štyrikrát úspešne
zapojila (2013, 2015, 2016, 2017). V roku 2017 sa nám podarilo vytvoriť „ekoterasu”.
Nagyszombat megye a környezetvédelmi világnap alkalmából minden évben meghirdeti Az
év ökológiai tette elnevezésű versenyt, amelyben iskolánk négy alkalommal (2013, 2015,
2016, 2017) is eredményesen szerepelt. 2017-ben egy „ökoteraszt“ is sikerült kialakítanunk.
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VI. Naše partnerské školy
VI. Partneriskoláink – sikeres pályázatok
Naša škola už dve desaťročia spolupracuje s družobnou školou Odborné ekonomické
gymnázium Ferenca Deáka v Győri.
Intézményünk két évtizedre visszanyúló szakmai és baráti kapcsolatot tart fenn a Győri
Szolgáltatási Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziumával.
Od školského roka 2004 do 2006 sme sa zapojili spoločne so školami z Anglicka (Sir William
Robertson High School - Welbourn a Grantham College) a z Maďarska (Vocational Academy
- Győr) do medzinárodného matematického programu SOCRATES - COMENIUS 1,
ktorého cieľom bola výmena skúseností vo vyučovaní matematiky.
2004-től 2006-ig sikeres együttműködést folytattunk az angliai Sir William Robertson High
Schoollal, a Grantham College-dzsal és a győri Vocational Academyvel a SOCRATES –
COMENIUS 1 elnevezésű nemzetközi matematikai programban.
V školskom roku 2005/2006 desať žiakov našej školy malo možnosť zúčastniť sa polročného
študijného programu v Grantham College, v Anglicku.
A 2005/2006-os tanévben tíz tanulónk féléves díjmentes képzésen vehetett részt az angliai
Grantham College-ban.
V rokoch 2013-2015 sa naša škola zapojila do projektu Comenius ”Street Art Bridges
Europe” – „Umenie ulice – premostenie Európy”, pri realizácii ktorého spolupracovala
počas dvoch rokov s jednou francúzskou, španielskou, nemeckou, poľskou, slovinskou,
gréckou a talianskou školou.
Iskolánk 2013-ban sikeresen pályázott a COMENIUS program keretében meghirdetett Street
Art Bridges Europe – Az utca művészete összeköti Európát elnevezésű projektben,
amelynek megvalósításában egy-egy francia, spanyol, német, lengyel, szlovén, görög és
olasz iskolával működtünk együtt két éven keresztül.
Naši študenti sa v roku 2014 v rámci programu Julianus zúčastnili päťdňovej odbornej
exkurzie v Sedmohradsku spolu so študentmi z Lýcea svätej Alžbety.
Tanulóink 2014-ben a Julianus testvériskolai program keretében ötnapos erdélyi tanulmányi
kiránduláson vettek részt, tartalmas napokat töltve együtt a gyimesfelsőloki Árpád-házi SzentErzsébet Líceum kollégiumának diákjaival.
V roku 2016 sme mali cezhraničnú spoluprácu so Strednou bilingválnou školou ekonomickou
v Budapešti. Výsledkom našej spolupráce bol projekt pod názvom „Vplyv turizmu (wellness
a vodný turizmus) na podnikanie“.
2016-ban A turizmus vállalkozásfejlesztő hatásai című projektünknek köszönhetően
gyümölcsöző együttműködést folytattunk a Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum Károlyi
Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolával.
V rámci projektu Bez hraníc sme sa v roku 2017 zapojili aj do výmenného študentského
pobytu, naším partnerom bolo Odborné ekonomické gymnázium Gábora Bethlena
v Debrecíne.
A Határtalanul projektnek köszönhetően 2017-ben egy diákcsere programba is
bekapcsolódtunk, amelyben a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakgimnáziuma volt a partnerünk.

6

VII. Škola roka
VII. Az év iskolája
V roku 2015 naša škola získala 1. miesto v súťaži Škola roka Trnavského
samosprávneho kraja v kategórii stredných odborných škôl. K nášmu víťazstvu prispel aj fakt,
že študenti dosiahli vynikajúce výsledky na rozličných regionálnych, krajských, celoštátnych
i medzinárodných vedomostných súťažiach nielen v materinskom jazyku, ale aj v oblasti
cudzích jazykov, odborných, spoločenskovedných, prírodovedných i športových súťažiach.
Veľmi sa tešíme, že sme splnili všetky kritériá, uznanie sme dosiahli spoločnými silami:
študenti, pedagógovia, nepedagogickí pracovníci a rodičia.
Minden iskola számára megtisztelő, ha értékelik igyekezetét. Büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy intézményünk 2015-ben megnyerte a Nagyszombati önkormányzati kerület által Az év
iskolája címért meghirdetett versenyt a szakközépiskolák kategóriájában. Győzelmünkhöz
hozzájárult az a tény is, hogy diákjaink kiváló eredményeket értek el különféle regionális,
megyei, országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken, legyen szó anyanyelvi, idegen
nyelvi, szakmai, társadalomtudományi, természettudományi vagy sportversenyekről.
VIII. Riaditelia našej školy
VIII. Iskolánk igazgatói:
Odborné i ľudské kvality človeka preverilo založenie našej inštitúcie v roku 1978. Pán
riaditeľ Mgr. Koloman Szuh v tejto skúške úspešne obstál. Jeho neúnavná riadiaca práca
a vitalita priniesli svoje ovocie. Jeho celoživotným krédom, ktoré sa mu podarilo naplniť,
bolo: „Úspešná môže byť len systematická a cieľavedomá pedagogická práca”. Bohužiaľ, od
24. novembra 2017 sa na dianie na našej škole môže pozerať len z nebeskej brány. Česť jeho
pamiatke!
1978-ban emberpróbáló feladatnak számított kialakítani induló intézményünket. Szuh
Kálmán igazgató úr fáradtságot nem ismerő irányító munkája, vitalitása azonban meghozta
gyümölcsét. „Csak a rendszeres és célratörő pedagógiai munka lehet eredményes“ – hangzott
hitvallása, amit egész életében követett, s tegyük hozzá, sikerrel. Iskolánk történéseit 2017.
november 24-től sajnos már csak az égi iskolából kísérheti figyelemmel. Nagy tisztelet
emlékének.
V školskom roku 1990/1991 sa na čelo školy dostala Ing. Zuzana Véghová, ktorá sa
s entuziazmom sebe vlastným riadila heslom: „My nečakáme na budúcnosť, my ju tvoríme”.
A tomu a svojej nezlomnej vôli podriadila kvalitnú tvorivú činnosť spolu so svojimi
pedagógmi i ostatnými zamestnancami až do roku 2013. Ďakujeme.
Az 1990/1991-es tanévtől Véghné B. Zsuzsanna közgazdász mérnök került iskolánk élére,
aki új lendületet adott intézményünknek. Alapfilozófiájának egyik sarkalatos gondolata így
hangzott: „Mi nem várjuk, hanem csináljuk a jövőt.“ És tette mindezt egészen 2013-ig
a minőséges alkotó munkába vetett hittel és egy kiváló pedagógusokból és alkalmazottakból
álló csapat élén. Köszönjük.
V školskom roku 2013/2014 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Alžbeta Horváthová, ktorá
pôsobila od roku 2004 ako zástupkyňa riaditeľa a učiteľka anglického jazyka. Je presvedčená,
že vynikajúca škola je skvelou vstupenkou do života. Je zástankyňou takej inštitúcie, ktorá
pripraví nielen na profesionálne výzvy a ďalšie štúdium, ale poskytne študentom dosť
priestoru na to, aby sa stali aktívnou súčasťou školy a procesu jej fungovania.
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A 2013/2014-es tanévben Mgr. Horváth Erzsébet került az iskola élére, aki 2004-től
intézményünk igazgatóhelyettese és angolnyelv-tanára volt. Meggyőződése, hogy
egy kiemelkedő iskola nagyszerű belépőt jelent a valós életbe. Olyan intézményben
gondolkodik, amely nemcsak a szakmai kihívásokra, továbbtanulásra készít fel, hanem
életterévé is válik a diáknak, ahol az részese lesz az iskolateremtésnek, az iskolaműködtetés
folyamatának.
IX. Pedagógovia našej školy
IX. Iskolánk tanárai
Práca pedagóga je neľahká:
„...lebo ľahšie je horu preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, ako vychovať
človeka dobrého, so srdcom a dušou ľudskou”.
Ďakujeme všetkým bývalým i súčasným pedagógom i zamestnancom za tvorivú prácu.
„A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig
tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, ezért aztán
később, akár szárazság idején is képesek termőre fordulni.”
Köszönjük iskolánk mindenkori tanárainak és dolgozóinak becsületes alkotó munkáját.

