
Charakteristika študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

 

Prvé dva roky štvorročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou sú zamerané na všeobecnú prípravu 

študentov a základy ekonomiky a účtovníctva. Od tretieho ročníka majú možnosť výberu voliteľných 

predmetov zo skupiny odborných predmetov: bankovníctvo, manažment, marketing, praktikum v 

cvičnej firme a  aplikovaná ekonómia. Na škole sa vyučujú  cudzie jazyky angličtina, nemčina 

alebo ruština.  

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je pracovník so všeobecným a odborným 

vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním 

informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a 

medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách štátnej a verejnej správy. 

Absolventi získavajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. 

Po zapracovaní bude absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického 

pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách 

podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácií. Typickými činnosťami, ktoré 

absolvent môže vykonávať je marketing v tuzemsku a zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné 

hospodárenie, účtovníctvo, štatistiku, daňovú agendu. Dokáže získavať a spracovávať informácie, 

kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce v materinskom aj cudzom jazyku. Po absolvovaní 

vzdelávacieho programu má zručnosť pri práci s osobným počítačom a internetom.  

Absolvent spĺňa podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Vzdelávací smer vytvára 

absolventovi predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

 

Škola vstúpila od školského roka 2020/2021 do systému duálneho vzdelávania, ktorý poskytuje 

žiakom prax v reálnych podmienkach s modernými technológiami priamo na pracovisku 

u zamestnávateľa a získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia, príjem už počas štúdia, 

štipendium od Trnavskej župy a zamestnávateľa, cestovanie zadarmo počas školského roka autobusmi 

prímestskej dopravy Arriva, SAD Dunajská Streda a iné.  

 

Naša vzdelávacia inštitúcia je každé dva roky medzinárodne certifikovaná International Education 

Society London (IES). Študenti majú možnosť získať certifikát potvrdzujúci  medzinárodný audit kvality 

Obchodnej akadémie v Seredi – stupeň BBB - škola je vysoko erudovaná a profesionálne vedená 

inštitúcia. 


