
Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 6310 Q  financie 

 

Dĺžka štúdia: 3 roky 
 
 

Forma štúdia: 

 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 
na štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 
predpis o prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

- absolventská skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

- vysvedčenie o absolventskej  skúške 
- absolventský diplom 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

Vyššie odborné štúdium – získanie titulu  diplomovaný 
špecialista DiS  

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

absolvent môže pracovať vo vybraných  podnikateľských 
subjektoch v odvetví bankovníctvo, poisťovníctvo, financie 

Nadväzná odborná príprava 
(ďalšie vzdelávanie):  

absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole, 
najmä ekonomického zamerania 

 

Organizácia výučby 
 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe  Ekonomika a organizácia, obchod                

a služby v študijnom odbore 6310 Q financie zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú 

prípravu podľa vopred vypracovaného rozvrhu hodín v pracovných 

 

Zdravotné požiadavky na žiaka 
 

Na prijatie do študijného odboru 6310 Q  financie môžu byť prijatí uchádzači 

s dobrým zdravotným stavom na základe posúdenia dorastového lekára, v prípade zmenenej 

pracovnej schopnosti aj posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia. Na základe 

rozhodnutia špeciálneho psychológa a žiadosti zákonného zástupcu môžu žiaci so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požiadať o individuálny prístup. 

 

 Škola (názov, adresa) 
Obchodná akadémia, Watsonova 61,   
040 01 Košice 

Názov ŠkVP OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6310 Q financie 

Stupeň vzdelania vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

29  



Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 

 Týždenný počet vyučovacích hodín 
 

 

1. 
  

2. 
  

3. 
 

Spolu 
 

        
 

 TEORETICKÉ VYUČOVANIE  26/17   14/10   11/9  51/36 
 

 Odborné predmety  e, f)  26/17   14/10   11/9  51/36 
 

Odborná jazyková príprava v cudzom 
jazyku d) 7/7  4/4  4/4  15/15 

 

         
 

Všeobecná ekonomická teória  3  0  0  3 
 

Marketing služieb  2  1  0  3 
 

Obchodné a finančné právo  2  0  0  2 
 

Podnikový a finančný manažment  3/3  2/2  0  5/5 
 

Podnikové účtovníctvo  3/3  2/2  2/2  7/7 
 

Bankovníctvo  2/2  1/1  1/1  4/4 
 

Poisťovníctvo  2  1  1  4 
 

Financie a mena  0  2  1  3 
 

          

Komunikácia  2/2  1/1  0  3/3 
 

          

Seminár k tvorbe záverečných prác  0  0  2/2  2/2 
 

 PRAKTICKÉ VYUČOVANIE  7   20   24  51 
 

Odborná prax  g)  7   20   24  51 
 

 Spolu        33/17   34/10   35/9  102/36 
 

 
 
 
 

 


