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A döntés  
a Te kezedben van! 

 Jó gondolat! 
Jó döntés! 
Jó iskola! 

Válaszd a kereskedelmi akadémia szakot, hogy:  

 szakmai tudásra és gyakorlati tapasztalatokra tegyél szert 

 szakmai munkatapasztalatot szerezzél élesben vezető  

       cégeknél a duális képzésben 

 kreativitásod, kommunikációs készséged magasabb szintre 
emelkedjen 

 elhivatottságod, önbizalmad, magabiztos fellépésed legyen 

 továbbtanulhass bármelyik szlovákiai, illetve európai főis-
kolán vagy egyetemen 

kereskedelmi akadémia 

A szak a legidőszerűbb irányzatokat követi:  
 hálózatok és hálózati szolgáltatások 

 számítógépes grafika 

 programozás 

 közgazdasági tárgyú információs rendszerek 

Érvényesülési lehetőségek:  
 marketinges, informatikus (a gazdaság bármely ágazatában 

a hazai, illetve a külföldi munkaerőpiacon) 

 webes alkalmazások és vállalati hálózatok fejlesztője 

 számítógépes grafikus, webes arculattervező 

 IKT specialista – rendszergazda 

 önálló vállalkozó 

 egyetemi továbbtanulási lehetőség 

 

Milyen lehetőségeid lesznek az érettségi után,  
ha munkát keresel?  

 a tanirodai órákon és a szakmai gyakorlaton megszerezett 
tapasztalatokkal versenyképes leszel a munkaerőpiacon 

 lehetsz marketinges vagy menedzser 

 végezhetsz hivatali irodai munkát 

 dolgozhatsz bankban, biztosítóban, könyvelőként 

 sikeres vállalkozást indíthatsz 

 használható idegennyelvtudással nemzetközi cégeknél is 
megállod a helyed 

kereskedelmi és informatikai szolgáltatások 

Miért pont a mi iskolánk? 
 Építs karriert a világ vezető iparágában!  

 gyakorlatorientált képzés 

 korszerű oktatási eszközök, modern szoftverek 

 barátságos és kulturált környezet 

Mi az, amit nálunk elsajátíthatsz  
az informatika szakon? 
 Videók vágása és szerkesztése , grafikai képszerkesztés  

 Weboldalak készítése, a HTML és CSS nyelvek alkalmazása 

 Programozás Python nyelvben   

Szeretnél külföldön szakmai gyakorlaton részt venni? 
 Pályázd meg! 

 Szerezz munkatapasztalatot! 

 Fejleszd idegennyelvtudásodat! 

Tanulmányi szakok:  

 kereskedelmi akadémia 

 kereskedelmi és informatikai 
szolgáltatások 

A képzések formája:  

4 éves szakérettségivel végződő nappali képzés 

Válassz minket, hogy a szükséges elméleti ismereteket és szakmai fortélyokat alaposan elsajátítsd! 

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


Kereskedelmi Akadémia 

Obchodná akadémia  

Bratislavská  38 

Veľký Meder - Nagymegyer 

Többek között rendelkezünk: 

 5 informatikai szaktanteremmel  

 1 ECDL vizsgaközponttal 

 3 tanirodai szaktanteremmel  

 1 iskolai könyvtárral 

 2 tornateremmel 

 155 multimédiás számítógéppel 

szupergyors internettel 

 4 interaktív táblával felszerelt 

szaktanteremmel 

Kollégium: 

 az iskola parkjában 

 2 és 3 ágyas szobák 

 folyosónként tanulószoba 
és konyha  

 

 

Étkezés: 

 az iskola saját étkezdéjében 

  

Határon átnyúló együttműködés: 

„Külföldi szakmai gyakorlat – a szakmai fejlődés záloga“ 

elnevezésű Erasmus+ projekt lehetősége: 

 háromhetes szakmai gyakorlat 

 idegennyelv aktív használata 

 helyszínek: Budapest, Milánó, Bécs 

LKW Walter osztrák vállalat: 

 aktív, folyamatos együttműködés 

 munkamegbeszélés német nyelven 

 szakmai gyakorlat lehetősége 

Iskolánk hagyományos rendezvényei: 

Nyitott kapuk napja 
ACADEMIA DIÁKHÉT 

diákdiri-választás, gólyabál 
tanirodák versenye és kiállítása 

 „A jövő szakmai kihívásai“ program 
„Légy Te a legsikeresebb diákvállalkozó!“ verseny 

ACADEMIA jótékonysági bál 
iskolai és tanulmányi kirándulások 

adventi barangolások Bécsben és környékén 
tanulmányi utak Ausztriába és Angliába 

nyelvtanfolyamok: „English in Action Week” 
a „Zöld iskola” program aktivistáinak díjkiosztója 

sportnapok, sulipiknik 
„Az év diákja” díj odaítélése 


