
 

Základné údaje o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania  

Kód a názov študijného odboru : 6317 M obchodná akadémia 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania  Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelávania Úplné stredné odborné vzdelanie 
(vyššie sekundárne) 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium  Ukončená základná škola a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania Vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k 
vysvedčeniu 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa • Samostatní pracovníci v oblasti organizácie 
a riadenia, účtovníctva, zásobovania, odbytu, 
práce a miezd, tvorby cien, financií, 
hospodárskej správy a peňažných ústavov. 

• V podnikateľskej sfére, v obchodnej činnosti, 
v štátnej správe a samospráve (obecné úrady, 
mestské úrady, daňové úrady, školstvo, 
zdravotníctvo) v cestovných kanceláriách 
hoteloch a pod. 

• Manažér strednej úrovne 

• Súkromný podnikateľ 

Možnosti ďalšieho štúdia • pomaturitné štúdium, 

• vysokoškolské štúdium zamerané na rozšírenie 
kvalifikácie, 

• vysokoškolské štúdium zamerané na zmenu 
kvalifikácie alebo jej zvýšenie. 

Zdravotné požiadavky • spôsobilosť potvrdzuje všeobecný lekár, 

• na štúdium môžu byť prijatí uchádzači  takmer 
bez obmedzenia, výnimku tvoria žiaci 
s vážnymi psychickými poruchami, ťažkými 
poruchami zraku a sluchu. 

Duálny systém vzdelávania Odborné predmety obsahujú: 
Teoretické vzdelávanie 

• podniková ekonomika, právna náuka, 
účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, 
aplikovaná informatika 

Praktická príprava, ktorú tvorí predmet odborná 
prax. Praktická príprava sa organizuje: 

• formou odbornej praxe v škole (v odborných 
učebniach) pod vedením učiteľov, 

• formou odbornej praxe na pracovisku 
praktického vyučovania pod vedením 
inštruktorov na základe Zmluvy o duálnom 
vzdelávaní medzi školou a zamestnávateľom. 



Podľa učebného plánu obchodnej akadémie 
v systéme duálneho vzdelávania odborná prax sa 
bude vykonávať: 

1. ročník – 6 hodín týždenne 
2. ročník – 7 hodín týždenne  
3. ročník -  14 hodín týždenne  
4. ročník – 14 hodín týždenne 

Súvislá odborná prax Realizuje sa v 3. a 4. ročníku v rámci predmetu – 
odborná prax v rozsahu 10 pracovných dní 
v každom ročníku. 

 

V školskom roku 2022/2023 začne Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou realizovať  

duálne  vzdelávanie. Túto formu vzdelávania bude realizovať v spolupráci s externými 

zamestnávateľmi a v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov ako garanta odborného 

vzdelávania študijných odborov 63. 

Škola zabezpečuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na základe zmluvy o duálnom 

vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a školou a na základe učebnej zmluvy uzatvorenej 

medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka resp. plnoletým žiakom v zmysle platnej 

legislatívy. 

Zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania môže osloviť aj zákonný zástupca žiaka. Škola 

následne v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov zabezpečí procesné činnosti 

k uzatvoreniu príslušných zmlúv v zmysle platnej legislatívy. 

Žiaci 1. ročníka, ktorí uzavrú zmluvu s externým zamestnávateľom, jeden deň v týždni, najskôr v II. 

polroku šk. roka 2022/2023 absolvujú vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa. 

V tie isté dni ostatní žiaci ročníka majú blokovú výučbu odborných predmetov v odborných učebniach 

školy. 

 


