
História školy 

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné sa nachádza v blízkosti veľkej železničnej 
i autobusovej stanice. V blízkosti školy sa nachádzajú ďalšie štyri stredné školy. Škola sídli v jednej 
budove so Strednou priemyselnou školou chemickou a potravinárskou od 1. sepembra 2011, kde sa 
presťahovala na základe rozhodnutia VÚC Prešov z racionalizačných dôvodov, pretože Obchodná 
akadémia na Štefánikovej ulici 39 nemala vlastné priestory a vyučovací proces uskutočňovala v 
priestoroch Základnej školy Jána Švermu. Väčšina žiakov do školy dochádza z okolitých dedín, ale aj 
z okresov Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou.  

Humenné leží pri sútoku riek Laborca a Cirochy. Nachádza sa v kotline, ktorej kopcovitý reliéf pôsobí 
ako ochranný kryt pred prudkými poveternostnými zmenami. Vďaka najsevernejším výbežkom 
Zemplínskej nížiny je bezprostredné okolie vhodné na poľnohospodárstvo. K tomu kladne prispieva aj 
nadmorská výška 156 m. 

Neďaleko mesta sa nachádza najvyšší vrch pohoria Vihorlat, vrch rovnakého mena, ktorý so svojimi 
1074 metrami je nielen vizuálnou dominantou územia, ale aj stredom chránenej prírodnej oblasti. 

Humenné odjakživa ťažilo zo svojej polohy. V 19. a 20. storočí bolo Humenné mestečkom s piatimi až 
siedmimi tisíckami obyvateľov. Jeho školstvo má  za sebou niekoľko storočí vývoja. Bol to vývoj veľmi 
rozdielny a protirečivý. Raz búrlivý, prudký, inokedy ospalý, živoriaci. 

V podstate od 14. storočia nachádzame v meste a jeho okolí zmienky o farských školách. Po rokoch 
reformácie sa začína aj v Humennom cieľavedomé stredoškolské vzdelávanie. Predovšetkým 
pričinením Juraja Drugheta priniesla ním pozvaná jezuitská vzdelanosť do mesta svoje náboženské 
tendencie, ale hlavne prvé gymnázium, na ktorom sa začalo vyučovať v roku 1613. Vďaka zakladacej 
listine, ktorú potvrdil panovník, sa gymnázium stalo vzdelávacím centrom nielen pre žiakov z územia 
bývalej Juhoslávie, ale aj Rumunska a celého vtedajšieho Uhorska. Tento rozmach trval len do roku 
1640, keď bolo gymnázium prenesené do Užhorodu. 

Nasledujúce storočia už neboli pre vzdelávanie také prajné. Krízovým obdobím bolo predovšetkým 
sedemdesiat rokov 19. storočia. Jeden-dvaja učitelia, naviac miestni kantori, sotva vedeli dať deťom 
ucelený systém poznatkov a výchovy. 

Iniciatívu do svojich rúk prevzali cirkevné komunity. Vzhľadom na početnosť svojich príslušníkov 
najatraktívnejšou bola židovská komunita. Pre svoje dietky zabezpečila školu už roku 1855. 
Vyučovacím jazykom prvých pätnásť rokov bola nemčina, po roku 1870 maďarčina. Po tomto roku 
začína nový rozmach školstva. V roku 1875 bola založená obchodná akadémia, o rok neskoršie 
meštianska škola, v roku 1878 Štátna odborná škola na spracovanie dreva v Humennom, v roku 1881 
dievčenský výchovný ústav. 

Po vzniku Československej republiky štát vsadil na dobudovanie základného školstva. Dal k tomu 
potrebné prostriedky. 

V roku 1933 bola dokončená výstavba budovy Masarykových národných škôl. Budova, v ktorej 
s malými prestávkami dodnes má sídlo nielen jedna zo základných škôl, mala do septembra  2011 aj 
naša obchodná akadémia.  

Historický vývoj školy: 

VYŠŠIA OBCHODNÁ ŠKOLA     do roku 1917 

ŠTÁTNY JEDNOROČNÝ OBCHODNÝ KURZ   1929 - 1936 

ŠTÁTNA OBCHODNÁ AKADÉMIA    1941 - 1949 

VYŠŠIA HOSPODÁRSKA ŠKOLA    1950 - 1952 

HOSPODÁRSKA ŠKOLA     1954 - 1961 

STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA    1962 - 1993 

OBCHODNÁ AKADÉMIA     od roku 1994 až po súčasnosť 
 


