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V triede je 15 žiakov v systéme duálneho vzdelávania a 14 žiakov s klasickým vzdelávaním. 
 
 

ZAMESTNÁVATELIA ZAPOJENÍ DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Škola otvorila v školskom roku 2019/2020  
1 triedu študijného odboru  

6317 M obchodná akadémia formou duálneho vzdelávania 

TATRA BANKA, a.s je moderná univerzálna 
banka s komplexnou ponukou bankových 
služieb a riešení v oblasti spravovania financií 
pre firemných, ako aj individuálnych klientov. 
Bola založená v roku 1990 a stala sa jednou z 
najúspešnejších a najväčších bánk na 
Slovensku. Svoju dominantnú pozíciu sa Tatra 
banke darí dlhodobo obhajovať, na svojom 
konte má mnoho prestížnych medzinárodných 
ocenení a už niekoľko rokov je vyhlasovaná za 
najlepšiu banku na Slovensku  
Počet žiakov: 5 
 
Web: www.tatrabanka.sk  

Spoločnosť 247.sk, s.r.o. sa venuje nonstop IT 
podpore a službám v oblasti účtovníctva, 
zakladania firiem a eGovernmentu. Služby 
poskytuje priamo u zákazníka alebo vo svojej 
prevádzke na Vodárenskej ulici č. 3 v Košiciach. 
Má bežný pracovný čas  
Počet žiakov: 3 
Web: www.247.sk  
 

OERLIKON BALZERS COATING SLOVAKIA s.r.o  
je jedným z popredných svetových dodávateľov 
povrchových technológií, ktoré významne 
zlepšujú výkon a trvanlivosť presných dielov, 
rovnako ako nástroje pre kovopriemysel a 
spracovanie plastov. V novom priemyselnom 
parku Veľká Ida rozbehol úplne nový závod            
v oblasti Automotive, kde momentálne pracuje 
203 zamestnancov.  
Počet žiakov: 3 
Web: www.oerlikon.com  
 
 

TWO WINGS s.r.o. pod značkou STEWARD 
pôsobí na trhu od roku 1995.  Produkciu orientuje 
na spokojnosť zákazníka a neustále sa zaujíma     
o jeho potreby a požiadavky. Usiluje sa dávať 
svojim produktom dušu, preto si vyberá od 
svojich partnerov kvalitu, servis a čerstvosť.  
Vo vývoji nových výrobkov prihliada na trendy a 
zdravé alternatívy, čím sa usiluje zotrvávať na 
špičke v segmente trhu.  
Počet žiakov: 2 
Web: www.steward.sk  
 

CB ECONOMY s.r.o. sa zaoberá účtovníckymi 
a audítorskými činnosťami, taktiež vedením 
účtovných kníh, daňovým poradenstvom 
a mzdami a personalistikou. Sídlo firmy je 
v centre Košíc. 
 
Počet žiakov: 2   
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