
STREDNÁ ŠKOLA, 
KTORÚ SA OPLATÍ ABSOLVOVAŤ! 

Obchodná akadémia 
Veľká okružná 32  
011 07 Žilina 
 

Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2016/2017. 
 
Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline? 
 
1) tradícia v poskytovaní kvalitného stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy ekonomického 
zamerania od roku 1938,  
2) úspechy školy v realizácii projektovej činnosti a mobility 
žiakov do zahraničia (Veľká Británia, Rakúsko, Turecko), 
3) rovnaká kvalita vzdelávania v odborných teoretických 
a praktických vyučovacích predmetoch, všeobecno-
vzdelávacích predmetoch a cudzích jazykoch, 
4) moderné materiálno-technické zabezpečenie vyučovania 
(odborné učebne, multimediálne učebne, jazykové 
laboratórium, didaktická technika a pod.), 
5) výkon odbornej praxe žiakov vo firmách, podnikoch, 
peňažných ústavoch, rozpočtových a príspevkových 
organizáciách na Slovensku a vo vybraných krajinách 
Európskej únie,  
6) nadpriemerná úspešnosť žiakov v hodnotení maturitnej 
skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov 
a odborných vyučovacích predmetov, 
7) 90 %-né uplatnenie žiakov školy na trhu práce a na 
vysokých školách v Slovenskej republike a v zahraničí,  
8) štúdium cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský 
a francúzsky jazyk) a realizácia voľno-časových aktivít 
v školskom a mimoškolskom prostredí.  
 

 
 
 
Aká je história školy? 
 
Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť 
v septembri 1938 pod názvom Verejná obchodná škola 
Okresného grémia obchodníctva v Žiline. V júni 1961 bola 
premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Žiline. 
Hlavnou úlohou školy od jej reorganizácie na štvorročné 
štúdium bola príprava absolventov študijného odboru 
všeobecná ekonomika. V septembri 1990 sa mení názov 
školy na Obchodnú akadémiu v Žiline.  
V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú 
školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov 
v študijných odboroch 6317 M obchodná akadémia 
a  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium. 
Obchodná akadémia v Žiline poskytuje žiakom úplné 
stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A. 
Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj. 
 

 
Kde nás nájdete? 
 

 
 
Aké je absolventská miera nezamestnanosti? 
 
Absolventská miera nezamestnanosti (AMN) vyjadruje 
pomer počtu nezamestnaných absolventov školy a celkový 
počet absolventov školy za posledné dva roky. Obchodná 
akadémia v Žiline dosahuje najnižšiu priemernú 
hodnotu AMN medzi obchodnými akadémiami 
v Žilinskom kraji na priemernej úrovni 10,0 %.  
 

 
Zdroj: CVTI, Bratislava.  
 
 
Aké sú výsledky žiakov na maturitných skúškach? 
 
Žiaci školy maturujú zo štyroch povinných predmetov – 
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk/ nemecký jazyk, 
teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej 
zložky maturitnej skúšky. Žiaci Obchodnej akadémie 
v Žiline dosahujú v hodnotení externej časti maturitnej 
skúšky vyššiu priemernú úspešnosť ako je národný 
priemer. Príkladom je hodnotenie externej časti maturitnej 
skúšky v školskom roku 2014/2015: 
 

 
Zdroj: NÚCEM, Bratislava.  
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Aké sú úspechy školy v projektovej činnosti? 
 
Obchodná akadémia v Ziline realizovala niekoľko úspešných 
projektových zámerov, naprı́klad „Vybudovanie	moderného	
e-learningového	 jazykového	 laboratória“, „Moderné	
formy	 vyučovania	s	 orientáciou	na	prax“, „Improve	 your	
chance	at	European	job	market“, „Life	in	Ottoman	Empire	
and	 Royal	 Hungary“ a pod. Prostrednı́ctvom projektových 
aktivı́t sa podarilo modernizovať výchovno-vzdelávacı ́
proces, vybaviť odborné učebne modernou didaktickou 
technikou, resp. realizovať mobility žiakov do zahraničia.  
 
 
Aká je ponuka študijných odborov?  
 

6317 M 74 obchodná akadémia – 
bilingválne štúdium (slovensko-anglické)  
 
Termín podania prihlášky na štúdium: do 28. 02. 2016 
Dĺžka štúdia: 5 rokov (štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka 
základných škôl) 
 

6317 M obchodná akadémia 
 
Termín podania prihlášky na štúdium: do 20. 04. 2016 
Dĺžka štúdia: 4 roky (štúdium pre žiakov 9. ročníka 
základných škôl) 
 
 
Aký je profil absolventa školy?   
 
Profil absolventa: Absolvent študijného odboru 6317 M 
obchodná akadémia a študijného odboru 6317 M 74 
obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-
anglické) je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na 
vykonávanie ekonomických činností spojených so 
získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-
podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v 
tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, 
cestovnom ruchu a v ďalších službách štátnej správy a 
samosprávy.  
Absolvent získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích 
jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, 
aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti 
a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a 
požiadaviek trhu práce. Zároveň získa zručnosti pri práci s 
informačnými a komunikačnými technológiami, naučí sa 
ich efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť 
v práci. Po ukončení štúdia je absolvent pripravený na 
samostatný výkon činností odborného ekonomického 
pracovníka, na uskutočňovanie činností súvisiacich s 
podnikateľskou praxou v rôznych formách 
podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových 
organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.  
 
Žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – 
bilingválne štúdium (slovensko-anglické) vykonajú 
maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca.  
 
Typické činnosti: ekonomické činnosti podniku, činnosti 
zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho 
účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, 
činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, 
kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce. 
Absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté 

vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia  
v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  
 
Kompetencie absolventa: spôsobilosti konať samostatne 
v spoločenskom a pracovnom živote, spôsobilosti 
interaktívne používať vedomosti, informačné 
a komunikačné technológie, schopnosť komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku, schopnosť pracovať 
v rôznorodých skupinách, všeobecné kompetencie v oblasti 
finančnej a čitateľskej gramotnosti, odborné kompetencie.  
 
Učebný plán: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, 
etická výchova/náboženská výchova, dejepis, občianska 
náuka, biológia a ekológia, chémia a fyzika, matematika, 
telesná a športová výchova, ekonomika a podnikanie, 
tovaroznalectvo, účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, 
administratíva a korešpondencia, úvod do makroekonómie, 
svet práce a komunikácia, hospodárske výpočty, 
tovaroznalectvo, hospodárska geografia, aplikovaná 
informatika, jazyková odborná príprava v cudzom jazyku, 
základy riadenia a organizácie, právna náuka, voliteľné 
predmety – bankovníctvo, cvičná firma – praktikum 
a daňová sústava.  
 
 
Ako je realizovaná odborná prax žiakov? 
 
Odborná prax žiakov sa realizuje v  posledných dvoch 
ročníkoch štúdia vo vybraných firmách, podnikoch, 
peňažných ústavoch, v rozpočtových a príspevkových 
organizáciách. Vybraní žiaci školy vykonávajú odbornú 
prax v rakúskej spoločnosti LKW Walter vo Viedni a v 
spolupráci s ADC College v Londýne vo firmách, 
cestovných kanceláriách a obchodných spoločnostiach 
vo Veľkej Británii. 
 
 
Ako nás hodnotia nezávislé inštitúcie? 
 
Hodnotenie Slovenského výboru pre UNICEF: Obchodná 
akadémia v Žiline získala v školskom roku 2013/2014 titul 
„Škola priateľská k deťom“. 
Hodnotenie neziskovej organizácie INEKO: Obchodná 
akadémia v Žiline patrí medzi TOP 5 stredných 
odborných škôl v meste Žilina, v rebríčku stredných 
odborných škôl ekonomického zamerania má svoje 
prvenstvo s hodnotením 6,8 – škola s veľmi dobrými 
výsledkami.  
Hodnotenie Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), Bratislava: 
V školskom roku 2007/2008 uskutočnila ŠŠI komplexnú 
inšpekciu, ktorá bola zameraná na kontrolu stavu úrovne 
pedagogického riadenia a procesu a podmienok výchovy 
a vzdelávania. Škola nemala zistené nedostatky 
v predmete inšpekčnej činnosti.  
 
 
Kde nájdete doplňujúce informácie o škole? 
 
Pozrite internetovú stránku školy www.oavoza.sk alebo sa 
informujte o možnostiach štúdia na telefónnych číslach 
041/707 59 10, 041/707 59 20 a 041/707 59 29.  
 

Tešíme sa na vás! 
 
 
Spracovatelia textu: Ing. Ľubica Pevná, Ing. Marta Berešíková, Mgr. Andrea 

Eliášová, JUDr. Jana Tomaníčková a PaedDr. Peter Majer. 
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