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Rád by si sa zúčastnil odbornej praxe v zahraničí? 

 Prihlás sa do konkurzu! 

 Získaj pracovné skúsenosti! 

 Rozvíjaj svoje znalosti cudzích jazykov! 

 

Aké budeš mať možnosti po maturite  

pri hľadaní práce? 

 vďaka praktickým skúsenostiam získaným na hodinách  

      cvičnej firmy a na odbornej praxi u zamestnávateľa 

      budeš konkurencieschopný na trhu práce 

 

 môžeš byť marketingovým pracovníkom alebo manažérom 

 môžeš pracovať v administratíve 

 môžeš pracovať v banke, poisťovni a ako účtovník 

 môžeš byť správcom firemného webového portálu  

a podnikových intranetov 

 môžeš sa stať úspešným podnikateľom 

Prečo práve naša škola? 

Vybuduj si kariéru vo vychytenom priemyselnom odvetví! 

 vzdelávanie zamerané na prax 

 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania  

u zamestnávateľa  

 moderné didaktické pomôcky 

 prakticky využiteľná znalosť cudzích jazykov 

 príjemné a kultivované prostredie 

 

 

 

Vyber si nás a:  

 získaj odborné znalosti a praktické skúsenosti 

 vystupuj sebavedome a kompetentne 

 pozdvihni svoju kreativitu a komunikačné zručnosti  

na vyššiu úroveň 

 môžeš študovať na ktorejkoľvek slovenskej alebo európskej 

vysokej škole či univerzite 

 

                                                      obchodná akadémia 

Rozhodni sa dnes! 

Študijný odbor:  

 obchodná akadémia 

 
Postav pevné základy! 

Rozhodni sa dnes! 

Forma štúdia:  

denné štvorročné štúdium s odbornou maturitou 

Vyber si nás, aby si si dôkladne osvojil teoretické vedomosti a odborné zručnosti! 

Postav pevné základy! 

http://www.oagvm.sk
mailto:oagvm@oagvm.sk


Obchodná akadémia  

Bratislavská  38 

Veľký Meder 

Disponujeme ešte: 

  5 odbornými učebňami informa-
tiky 

 1 testovacím centrom ECDL 

 3 odbornými učebňami  
cvičných firiem 

 1 školskou knižnicou 

 2 telocvičňami 

 155 multimediálnymi počítačmi 
so superrýchlym internetom 

 4 odbornými učebňami  
s interaktívnou tabuľou 

Školský internát: 

 v parku školy 

 dvoj- a trojposteľové izby 

 na každej chodbe je študovňa 
a kuchynka 

 

 

Stravovanie: 

 vo vlastnej školskej jedálni 

  

Cezhraničná spolupráca: 

„Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho 

a odborného rastu“ – možnosti v rámci projektu 

Erasmus+: 

 trojtýždňová odborná prax 

 aktívne používanie cudzieho jazyka 

 Miesta praxe: Budapešť, Miláno, Viedeň 

rakúska firma LKW Walter: 

 aktívna a pravidelná spolupráca 

 pracovné pohovory v nemeckom jazyku 

 možnosť odbornej praxe vo firme 

Tradície školy: 

Dni otvorených dverí 
študentský týždeň ACADEMIA 

voľba študentského riaditeľa, ples bocianov 
výstava a súťaž o najlepšiu cvičnú firmu 

program „Odborné výzvy zajtrajška“ 
Súťaž o titul najúspešnejšieho študentského podnikateľa 

Dobročinný ples ACADEMIA 
školské výlety a exkurzie 

študijné pobyty v Rakúsku a Anglicku 
adventné potulky vo Viedni 

jazykové kurzy: „English in Action Week” 
ocenenie aktivistov programov Zelenej školy 

športové dni, školský „čurbes“ 
udelenie ceny „Študent roka“ 


