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V školskom roku 2019/2020 otvára škola 1 triedu študijného odboru  
6317 M obchodná akadémia formou duálneho vzdelávania 

TATRA BANKA 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  
Web: www.tatrabanka.sk Počet uchádzačov: 5 

Spoločnosť 247.sk sa venuje nonstop  
IT podpore a službám v oblasti účtovníctva, 
zakladania firiem a eGovernmentu.  
Prevádzku máme na Vodárenskej 3  
v Košiciach, máme bežný pracovný čas  
a tešíme sa na 2 miesta pre študentov 
ochotných učiť sa v mladom kolektíve 
približne 10 kolegov. 
Web: www.247.sk Počet uchádzačov: 2 
 

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. je vydavateľstvo odborných 
časopisov „Správca bytových domov“ a„Plynár-
Vodár-Kúrenár+Klimatizácia“ a správcom 
www.tzbportal.sk. Publikačnej činnosti sa venuje  
už viac ako 17 rokov.  Recenzované články  
v časopisoch aj na portáli majú vedecko-odborný 
charakter. Cieľom spoločnosti je poskytovať 
čitateľom odborné informácie, najnovšie aktuality  
z dotknutých odborov a tým napomáhať a zvyšovať 
odbornú úroveň čitateľov. Medzi ďalšie aktivity 
patrí spoluúčasť na organizovaní medzinárodnej 
konferencie „Správa budov“ a organizovanie 
akreditovaného kurzu: „Manažér správy budov“. 
Web: www.voc.sk, www.tzbportal.sk  
Počet uchádzačov: 1 
 Intocast Slovakia, a.s. – spoločnosť vyrába 
žiaruvzdorné materiály pre výrobu ocele, 
železa a pod. Dva výrobné závody  
v Košiciach resp. v Hačave (BB kraj).  
Firma zamestnáva 109 ľudí. V rámci 
administratívy - export, import, tvorenie 
cenových ponúk, zapisovanie pošty, obsluha 
pokladne a pod. 
Web: www.intocast.sk  Počet uchádzačov: 2 
 
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. Do 
priemyselného parku dochádzajú autobusy, 
žiadny problém s dopravou. 
Web: www.oerlikon.com Počet uchádzačov: 3 
 
 

COLAS Slovakia a.s. predmetom činnosti 
spoločnosti sú štandardné práce cestného 
staviteľstva - výstavba, rekonštrukcia, 
opravy a iné práce na pozemných 
komunikáciách a mostoch. Tiež sa 
zaoberáme výstavbou a rekonštrukciami 
inžinierskych sietí a koľajových stavieb. 
Našou ďalšou činnosťou sú ťažba kameňa  
a výroba drveného kameniva, výroba 
modifikovaných asfaltov a predovšetkým 
asfaltových zmesí. 
Web: www.iske.sk Počet uchádzačov: 1 

TWO WINGS s.r.o. pod značkou STEWARD pôsobí 
na trhu od roku 1995.  Produkciu orientujeme na 
spokojnosť zákazníka a neustále sa zaujímame  
o jeho potreby a požiadavky. Usilujeme sa dávať 
našim produktom dušu preto si vyberáme  
od našich partnerov kvalitu, servis a čerstvosť.  
Vo vývoji nových výrobkov prihliadame na trendy 
a zdravé alternatívy, čím sa usilujeme zotrvávať 
na špičke v segmente trhu.  
Veľmi radi Vás privítame v našej spoločnosti. 
Web: www.steward.sk Počet uchádzačov: 2 
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