
Študijný odbor:    6330 K bankový pracovník     

                                                                      
Povolania, pre ktoré študijný odbor  pripravuje: 
  Odborný pracovník v oblasti  f inancií 

pracovník pokladničnej služby, 
pracovník splátkového predaja,  

  Priehradkový pracovník 

poradca klientov, odborný poradca,  
predajca bankových produktov a služieb,  
pracovník pri priehradke v bankovníctve, 

  Finančný poradca 

finančný agent, finančný poradca v ostatných 
sektoroch finančného trhu, 

  Administratívny pracovník vo finančníctve 

operátor call  centra, 

  Špecialista finančného sektora 

pracovník podpory obchodu vo finančníctve, 
hypotekárny a úverový špecialista. 

 

 

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

 

 

 

 

Kompetenčný profil absolventa: 
Absolvent je pripravený komunikovať s klientom, vykonávať bežné bankové operácie, zadávať dáta do bankového systému. Je 

schopný vykonávať základné hotovostné operácie, práce s pokladnicou. Ovláda prácu s klientskou dokumentáciou, je schopný 

cielene vyhľadávať nových klientov a komunikovať s nimi. Je pripravený spravovať účty klientov - založiť, viesť a zrušiť účty v banke. 

V oblasti splátkového predaja je absolvent schopný poskytnúť odbornú pomoc a predaj produktov splátkového predaja klientom 

poskytovateľa spotrebiteľských úverov. Zodpovedá za agendu úverov a hypotekárnych úverov. Organizuje obchodné rokovania, 

vykonáva akvizičnú činnosť a získava nových klientov.  

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

3. 
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  KOŠICE - Sever 
Ing. Peter Országh, riaditeľ školy 
Kontakt:  055-633 32 54                                                                      peter.orszagh@oake.sk    www.oake.sk  

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

1. ročník TV TV TV TV PV 

2. ročník PV PV TV TV TV 

3. ročník TV TV PV PV TV 

4. ročník TV TV TV PV PV 

Bližšie informácie k 
ponuke odboru 
vzdelávania a 

k systému duálneho  
vzdelávania 

      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 

      REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV     www.ruzsr.sk 

Vyberte si školu: 


