
Študijné odbory:  

4 – ročné                            63 17M  obchodná akadémia  

5 – ročné                            63 17M  obchodná akadémia – bilingválne štúdium  

  

Charakteristika školy: 

Škola bola zaloţená 1.9.1994 a má plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Materiálne 

a priestorové vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni a zodpovedá poţiadavkam 

vzdelávania v súčasnej dobe. Škola má kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program, 

ktorý v plnej miere akceptuje poţiadavky na trhu práce. Výuka prebieha v odborných 

učebniach, ktoré sú vybavené modernou didaktickou a výpočtovou  technikou.  

Úspechy žiakov:  

1. miesto v celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, štvornásobný majster SR 

v autokrose, viacnásobná majsterka SR v drezúre.  

Od 1. septembra 2013 otvárame nový študijný odbor : obchodná akadémia – bilingválne 

slovensko-anglické štúdium určené pre ţiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.  

Uvedený študijný odbor je zameraný na jazykové odborné vzdlávanie v anglickom jazyku. 

Okrem všeobecno-vzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka rozsiahle 

štúdium cudzieho jazyka a bilingválne (dvojjazyčné) vzdelávanie v odborných predmetoch.  

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: 

Na škole sa vyučujú tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. Škola má vybudované dve 

kvalitne vybavené jazykové odborné učebne.  

V bilingválnom štúdiu  absolvuje ţiak v 1. ročníku 20 hodín anglického jazyka týţdenne. 

V 2.  aţ 5. ročníku študuje tri odborné predmety v anglickom jazyku. Od 2. ročníka sa 

vzdeláva aj v druhom cudzom jazyku podľa vlastného výberu – v nemeckom alebo ruskom. 

V 5. ročníku môţe ţiak získať štátnu odbornú jazykovú skúšku z anglického jazyka.  

Medzinárodné aktivity školy: 

Škola má bohatú medzinárodnú spoluprácu s viacerými partnerskými školami: v Nemecku, 

Holandsku, Slovinsku, Švédsku a Fínsku, čo umoţňuje ţiakom absolvovať zahraničnú prax 

na partnerských školách.  

Krúžková činnosť: 

Volejbalové krúţky chlapcov a dievčat, basketbalové krúţky chlapcov a dievčat, turistický 

krúţok, krúţok konverzácie v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, krúţok kick-boxu, 

účtovníctva, informatiky, biblický.  



Športové a iné aktivity školy: 

Škola má vlastnú priestrannú telocvičňu. Kaţdoročne organizuje mnoţstvo športových súťaţí, 

napr.  volejbalové, basketbalové, atletické a pod. Ţiaci 1. ročníka absolvujú lyţiarskych 

výchovno-výc vikový kurz a ţiaci 3. ročníka kurz ochrany ţivota a zdravia.  

Zabezpečenie praktického vyučovania: 

Praktické vyučovanie je zabezpečované na zmluvne dohodnutých pracovískách mimo 

priestorov školy.  

Možnosti ubytovania a stravovania: 

Škola má vlastnú školskú jedáleň.  

Uplatnenie absolventov v praxi: 

Absolventi obchodnej akadémie sa uplatnia na trhu práce v oblasti personalistiky, 

manaţmentu, marketindu, vo vedení administratívy, účtovníctva, finančného hospodárenia, 

výroby, zásobovania a odbytu.  

Absolventi bilingválneho štúdia ovládajú odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom 

jazyku, čo im umoţní uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách 

EÚ a študovať na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.  

 


