
PROFITUJTE S DUÁLOM

Benefity zamestnávateľa z duálneho vzdelávania:
	 Zamestnávateľ	si	duálnym	vzdelávaním	pripravuje	svojho	budúceho	za-
mestnanca	presne	na	technológie	a	výrobné	zariadenia,	ktoré	využíva	
vo	svojej	podnikateľskej	činnosti.

	 Pravidelná	príprava	žiakov	s	následným	prijímaním	mladých	ľudí	do	pra-
covného	 pomeru	 chráni	 zamestnávateľa	 proti	 starnutiu	 pracovnej	 sily	
a	zaručuje	vždy	„prísun	čerstvej	energie“	pre	kolektív	zamestnancov.

	 Zníženie	základu	dane	z	príjmov	zamestnávateľa	vo	výške	1	600	€	alebo	
3	200	€	za	každého	žiaka	s	učebnou	zmluvou	za	každé	daňové	ob-
dobie,	v	ktorom	zamestnávateľ	poskytoval	žiakovi	s	učebnou	zmluvou	
praktické	vyučovanie.

	 Príspevok	pre	zamestnávateľa	na	zabezpečenie	poskytovania	praktic-
kého	vyučovania	vo	výške	1	000	€,	700	€	alebo	300	€	na	žiaka	s	učeb-
nou	zmluvou	a	na	každý	školský	rok.

	 Zníženie	nákladov	na	nábor	a	zaškolenie	nových	zamestnancov.
	 Prípravou	 žiaka	 priamo	 u	 zamestnávateľa	 sa	 skracuje	 čas	 potrebný	
na	dosiahnutie	požadovaného	pracovného	výkonu,	čo	znižuje	náklady	
zamestnávateľa	a	naopak	zvyšuje	jeho	výnosy.

4 základné kroky na ceste k duálnemu vzdelávaniu:
Overenie	spôsobilosti	pre	duálne	vzdelávanie	a	získanie	osvedčenia	pre	
duálne	vzdelávanie.
Výber	spolupracujúcej	strednej	odbornej	školy	a	uzatvorenie	zmluvy	
o	duálnom	vzdelávaní.
Výber	žiakov	a	uzatvorenie	učebnej	zmluvy.
Poskytovanie	praktického	vyučovania.

Viac	o	systéme	duálneho	vzdelávania:	www.dualnysystem.sk
Ponuka	učebných	miest	od	zamestnávateľov:	www.potrebyovp.sk

Tento	 projekt	 sa	 realizuje	 vďaka	 podpore	
z	Európskeho	sociálneho	fondu	a	Európske-
ho	fondu	regionálneho	rozvoja	v	rámci	Ope-
račného	programu	Ľudské	zdroje.

www.minedu.sk		|		www.esf.gov.sk



Študijný odbor:    6317 M  obchodná akadémia 

 ZÁPADODOSLOVENSKÝ REGIÓN        Povolania, pre ktoré študijný odbor  pripravuje: 
  O db o rn ý  p r ac o vník  v  o b las t i  úč to vn íc tva  -  úč to vn ík ,  mz d ový  

ú č to vn ík ,  f in an čn ý  a na ly t ik ,  fa k tu ra n t ,  roz p oč tá r ,  k a lku la nt ,  
p rac o vn ík  s p rá vy  a  e vi de nc ie  ma je tk u ,  p ra co vn ík  v  ob last i  
š ta t is t ik y  

  Odborný pracovník v oblasti personalistiky - náborový a personálny 
pracovník 

  Odborný pracovník pre materiá lové  zabezpečenie  a zásobovan ie  
-  obchodný zástupca, produktový manažér, disponent, zásobovač, 
pracovník logistického centra, pracovník expedície tovaru, obchodný 
referent 

  Všeobecný adminis tra t ívny pracovn ík - sekretárka ,  as istent, 
o ff ice  manažér,  technicko-adminis tra t ívny pracovník,  arch ivár,  
recepčný,  pracovník  cestovnej kancelárie 

  Ad min is trat ívny pracovník vo f inančníc tve  -  back  office 
špecial ista,  account manager, re ferent pla tobného styku,  
referent správy pohľadávok,  kl ien tsky pracovník pošty 

  Ad min is trat ívny pracovník vere jne j správy a  samosprávy - 
pracovník kontaktného centra, matrikár, kontrolór, správca daní 

 

1. 
Obchodná akadémia, Račianska 107, BRATISLAVA – Nové Mesto 
Ing. Mária Mydlová, riaditeľka školy 
02-442 55 991       skola.oarba@gmail.com    www.oarba.edupage.org 

 

2. 
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BRATISLAVA - Ružinov 
Ing. Erika Marošová, PhD, riaditeľka školy        
02-434 11 158      oanba@oanba.sk      www.oanba.sk 

 

3. 
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, NITRA 
Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy 
Kontakt:  037-658 00 81    oanitra@gmail.com    www.oanitra.edupage.org                                                                                         

 

4. 
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, TRNAVA 
Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka školy 
033-544 66 10     sekretariat@oakuktt.sk    www.oakuktt.edu.sk 

 

 

 
 

Kompetenčný profil absolventa: 
Absolvent je pripravený na pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností prierezovo vo 

všetkých odvetviach národného hospodárstva.  

Vie zostaviť finančný plán a rozpočet spoločnosti, vykonať odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania 

spoločnosti. Ovláda správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu, fakturáciu, správu daní, mesačné výkazy, ročnú uzávierku a závierku. V oblasti 

mzdovej a personálnej agendy je schopný viesť osobný spis zamestnanca, spracovať mzdy, viesť dochádzkový systém zamestnancov. Vie vypracovať 

cenové kalkulácie a prehľady jednotlivých zákaziek, pripraviť podklady pre spracovanie faktúr, skladové hospodárstvo, dodávky zásob do výroby. Vedie 

obchodné rokovanie s dodávateľmi a odberateľmi. Je schopný pripraviť prezentačné a predajné akcie na podporu predaja. 

Ako administratívny pracovník zabezpečuje administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu. Je schopný pripraviť a viesť obchodné 

rokovania. Zabezpečuje organizáciu rôznych porád, mítingov, školení, prípravu obchodných a služobných ciest, rezerváciu hotelov, leteniek. Spracováva 

podklady a vytvára prezentácie pre nadriadeného, vie vypracovať zápisnice z pracovných porád a rokovaní, ovláda desaťprstovú hmatovú techniku. 

Ovláda vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi, štátnymi inštitúciami v štátnom jazyku 

i v cudzom jazyku. Zabezpečuje platobný a obchodný styk klientov pošty, bánk a poisťovní, administráciu, evidenciu a archiváciu dokumentov klientov. 

5. 
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94  TOPOĽČANY 
Ing. Mária Malinková, riaditeľka školy 
Kontakt:  O911-388 505             riaditelka@oato.edu.sk     www.oato.edu.sk  

6. 
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, LEVICE 
Mgr. Beáta Kováčová, riaditeľka školy 
Kontakt: 036-631 21 71    0911-160 590     riaditelkaoalv@gmail.com       www.oalevice.edupage.sk  

Týždňový cyklus 
vyučovania 

Po Ut St Št Pi 

  1. ročník PV TV TV TV TV 

2. ročník TV PV TV TV TV 

3. ročník TV TV PV PV  

4. ročník TV TV TV PV PV 

Bližšie informácie k 
ponuke odboru 
vzdelávania a 

k systému duálneho  
vzdelávania 

 
REPUBLIKOVÁ ÚNIA 
ZAMESTNÁVATEĽOV 

www.ruzsr.sk 

       
      Ing. Drahomíra Štepanayová 
       odvetvový zástupca pre sektor  
       ekonomika, financie a administratíva 

Národný projekt duálne vzdelávanie a  
rozvoj atraktivity a kvality OVP 

      Tel.: 0915/730 679   
drahomira.stepanayova@siov.sk   

stepanayova@ruzsr.sk 

7. 
Obchodná akadémia, Dudova 4, BRATISLAVA - Petržalka 
Ing. Oľga Ferenčíková, riaditeľka školy 
Kontakt: 02-624 124 04     ferencikova@oadudova.sk       www.oadudova.sk  

Vyberte si školu: 


