
 
  4-ročný študijný odbor 

  s maturitou 
  Obchodná akadémia 

   So zameraním na informačné systémy podniku 

 



Obchodná akadémia so zameraním na informačné 
systémy podniku 

• Zameranie odboru vytvorené v spolupráci s IT zamestnávateľmi v 
Košiciach. 

• Rozšírená výučba Anglického a Nemeckého jazyka, Aplikovanej 
informatiky. 

• Moderná výučba odborných predmetov: Ekonomika, Právo v praxi, 
Manažment, Marketing, Účtovníctvo a dane, Personalistika, 
Aplikovaná ekonómia. 

• Rozšírená odborná prax 3. a 4. ročník. 
• Navyše: základy práce so SAP, tvorba podnikateľského plánu, finančné 

investovanie.  

 

 



Všeobecné vzdelávanie  

• príprava absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom 

• obsah učiva je koncipovaný v súlade s odborným profilom absolventa 

• kladenie dôrazu na anglický  a nemecký jazyk  

 Predmety:   

   Slovenský jazyk a literatúra 

 Etická výchova 

 Dejepis 

 Občianska náuka 

 Geografia 

 Matematika 

 Informatika 

 Telesná a športová výchova 

 

 

žiadna fyzika a chémia ekonomická 



Odborné teoretické vzdelávanie 



Odborná praktická výučba 



Študentská firma 

• V predmete  APE si žiaci vyskúšajú reálne podnikanie v študentskej 
firme. 

• Zostavujú podnikateľský plán, vytvárajú obchodné meno a vlastný 
predmet podnikania. 

• Počas školského roka prejdú životom firmy od jej začiatku, 
každodenného fungovania a likvidáciu.  

• Organizačná štruktúra firmy /výroba, financie, personalista,  
odbyt a prezident/. 

• Spolupráca s konzultantom z praxe. 
• Rozvoj podnikateľských zručností. 



Študentská firma 

Valné zhromaždenie 

Marketing 

Výroba 



Certifikáty   JA   Slovensko 

• za Študentskú firmu 

• za Učebnicu ekonómie a podnikania 

• za Školenie manažmentu študentských firiem 

 



Ďalšie certifikáty 

• Certifikát od firmy KROS 

• Certifikát ECDL (vodičský preukaz na počítače) 

 



Olympiády 

• Ekonomická olympiáda 

• Finančná olympiáda 

• Mladý účtovník 



Účtovníctvo 

Jednoduché 

Ročník: I. 

Aplikácia teoretických 

znalostí v programe:  

Alfa plus 

 

 

 

Podvojné 

Ročník: II.,III. a IV. 

Aplikácia teoretických znalostí v 

programe:  

Omega a Olymp /mzdová agenda/ 

 

 



Súvislá prax / praktické vyučovanie 

• I. a II. ročník prax v škole praktické vyučovanie / 6 hodín týždenne/ 

 

• III. a IV. ročník súvislá prax u zamestnávateľov  /DTITS SK/ 



Spolupráca s firmami 

 S firmou Kros:  

Programy: Alfa plus, Omega a Olymp 

 S firmou Poradca podnikateľa:  
Program „PP Poradca pre školy“ –  

prepájanie teórie s praxou 

 S firmou DTITS SK 

 S Fakultou elektrotechniky a informatiky, TUKE, Košice 

 

 



Absolvent odboru „Obchodná akadémia“, 
má uplatnenie: 

 

• Bankový sektor 

• Poisťovníctvo 

• Štátna a verejná správa 

• Vlastné podnikanie 

• Ďalšie štúdium na vysokej škole /ekonómia, právo, verejná správa, 
manažment/ 



Naši absolventi 
 

• Štúdium na Ekonomických fakultách / aj v zahraničí/. 
• Štúdium na Univerzite P.J. Šafárika Právnickej fakulte a fakulte 

Verejnej správy. 

• Štúdium na Prešovskej univerzite fakulte Manažmentu. 
• Zamestnaní v bankovom sektore, vo firmách na ekonomických 

pozíciách, audítorstvo. 

• Vlastné podnikanie /aj v zahraničí /. 
 

 

 



Ďakujeme za pozornosť 


