
Portfólio študijných odborov na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice 

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice otvára od 1. septembra 2011 nový 
študijný odbor 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu 

Základné údaje o štúdiu: 
Dĺžka štúdia: 4 roky  
Forma štúdia: denná 
Podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, Monitor 9  
Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   vysvedčenie o maturitnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania:   úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent nájde uplatnenie ako manažér strednej úrovne 
v podnikoch cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve na úseku cestovného ruchu, v organizáciách 
zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, ako samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, 
v sprievodcovskej činnosti  a iných službách  
Nadväzujúca odborná príprava: vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu 
 

študijný odbor 6317 6 obchodná akadémia 
 
Základné údaje o štúdiu: 
 
Dĺžka štúdia: 4 roky  
Forma štúdia: denná 
Podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, Monitor 9  
Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   vysvedčenie o maturitnej skúške  
Poskytnutý stupeň vzdelania:   úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent nájde uplatnenie v oblasti marketingu, 
manažmentu strednej úrovne, personalistiky, vo vedení podnikovej agendy a účtovníctva v podnikateľských 
subjektoch, rozpočtových a príspevkových organizáciách, v samostatnej podnikateľskej činnosti 
Nadväzujúca odborná príprava: vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu 
 
Naša škola  ponúka:  
 

• najnovšie vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, marketingu … 
• vyučovanie dvoch cudzích jazykov 
• praktické skúsenosti v cvičnej firme 
• moderné vzdelávacie metódy a odborne vybavené učebne  
• odbornú prax v 3. a 4. ročníku v podnikoch košického regiónu  
• 3-týždňovú odbornú prax v Českej republike v rámci projektu LEONARDO  
• WiFi internet 
• mimoškolské vzdelávacie aktivity 

 
Absolventi našej školy získajú certifikát Kros pre ekonomický softvér Omega. 
 
Škola sa zapája do medzinárodných projektov a projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a 
Košického samosprávneho kraja. 


