
 

PROFIL ABSOLVENTA 

Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia Denné pomaturitné štúdium vyššieho 

odborného štúdia. 
Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium 

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje 
vykonávací predpis o prijímacom konaní na 
stredné školy. 

Spôsob ukončenia štúdia Absolventská skúška 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o absolventskej skúške 

a absolventský diplom s právom používať 
titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou 
„DiS“. 

Poskytnutý stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie – terciárne 
ISCED 5B 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa 

V profesiách a pracovných pozíciách 
štátneho a verejného sektora, najmä 
v intitúciách poskytujúcich finančné služby, 
vo sfére bankovníctva, poisťovníctva 
a v rôznych podnikateľských subjektoch. 

Nadväzná odborná príprava ( ďalšie 
vzdelávanie ) 

Študijné programy prvého alebo druhého 
stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie 
vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo 
zvýšenie. 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia Dudova 4, pomaturitné 
štúdium vyššieho odborného štúdia, 851 02 
Bratislava 

Názov školského vzdelávacieho programu Financie pre systém duálneho vzdelávania 
Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
Kód a názov študijného odboru 6310 Q financie 
Stupeň vzdelania Vyššie odborné – terciárne vzdelanie  

ISCED 5B 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
 

 

 



Celková charakteristika absolventa 

Absolventi skupiny študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby – 6310 

Q financie, v systéme duálneho vzdelávania  sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným 

profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných 

pozíciách štátneho a verejného sektora, najmä v inštitúciách poskytujúcich finančné služby 

vo sfére bankovníctva, poisťovníctva, a v rôznych podnikateľských  subjektoch, pre ktoré je 

podmienkou ukončené vyššie odborné štúdium. Stávajú sa špecialistami v uvedených 

profesiách, resp. pracovných pozíciách. 

Uvedené odborné činnosti, si vyžadujú dosiahnutie určitého veku, osobnej zrelosti, 

skúseností, kvalifikovanú odbornú prípravu s osvojenými vedomosťami, nadobudnutými 

zručnosťami a postojmi potrebnými pre výkon zodpovedajúcich profesií s vysokými nárokmi 

na osobnostný rozvoj. 

Absolventi vedia samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť, spracovávať  zodpovedajúce 

informácie a vhodne ich využívať a aplikovať v praxi. Vedia poskytovať servis klientom 
v ponuke štandardných retailových produktov a služieb, v oblasti hotovostného 

a bezhotovostného platobného styku, hotovostné operácie v EUR, zmenárenské operácie, 

pokladničné služby a komisionálne spracovanie hotovosti. Vedia poradiť a predať štandardné 
a sofistikované retailové produkty a služby individuálnym a firemným retailovým klientom. 

Sú pripravení projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu, aj prácu 

svojich kolegov. Praktickú zložku vzdelávania tvorí prax , ktorá je realizovaná vo sfére 

bankovníctva, v rámci ktorej sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú odborné zručnosti. 

Súčasťou profilu absolventa je formovanie jeho vlastností a osobnostných postojov ako 

zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, presnosť, disciplína, diskrétnosť, komunikatívnosť a 

kultivované vystupovanie. Zodpovedá za zverené finančné prostriedky, ceniny, za dodržanie 

stanovených hotovostných a poistných limitov, za správnosť zrealizovaných operácií. 

Zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov a postupov, za dodržiavanie bankového 

tajomstva a opatrení na zvýšenie ostražitosti pri realizácii bankových operácii, za 

dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov a zásad bezpečnosti pri práci. 

Absolventi sú pripravení pracovať samostatne aj v tíme, majú predpoklady na ďalší odborný, 

profesionálny i osobnostný rozvoj. 
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