
Bilingválne štúdium  
študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia 

otvorený od 1. 9. 2011 
 
Odbor je určený pre žiakov 8. aj 9. ročníka základných škôl a vyučuje sa v jazykovej 
kombinácii slovensko-anglickej.  
 
Základné údaje o štúdiu 
 Dĺžka štúdia: 5 rokov  
 Forma štúdia: denná 
 
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:  

- úspešné ukončenie 8. alebo 9. ročníka základnej školy, podmienky prijatia na 
štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy 

 
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška 
 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  

- vysvedčenie o maturitnej skúške,  
- vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške. 

 
Poskytnutý stupeň vzdelania:   úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 
 
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent nájde uplatnenie v 
rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových a príspevkových 
organizáciách  ako radový ekonomický pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa 
môže uplatniť ako samostatný podnikateľ 
 
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): vzdelávacie programy 
vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy 
zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu 
 
Organizácia výučby 
 

 Štúdium v tomto študijnom odbore je päťročné.  
 V prvom ročníku je vyučovanie orientované na ovládanie cudzieho jazyka,  

60 % vyučovacieho času predstavuje štúdium jazyka, gramatiky, konverzácia 
a odborná jazyková príprava. Zostatok tvoria všeobecnovzdelávacie predmety, ktoré 
majú za úlohu vyrovnať vedomostný rozdiel medzi prijatými žiakmi z ôsmeho 
a deviateho ročníka.  

 V druhom až piatom ročníku prevláda vyučovanie v slovenskom jazyku, v prvom 
cudzom jazyku sa vyučujú najmenej 3 odborné predmety. 

 Maturitná skúška v tomto študijnom odbore je rozdelená do dvoch ročníkov. 
V štvrtom ročníku maturujú žiaci zo slovenského jazyka a literatúry, v piatom ročníku 
z cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Praktickú časť 
odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávajú žiaci v slovenskom jazyku a teoretickú 
časť odbornej zložky maturitnej skúšky v cudzom jazyku.  

Súčasne s maturitnou skúškou majú možnosť vykonať žiaci  
aj štátnu jazykovú skúšku v ekonomickom odbore. 


