
Možnosti ďalšieho vzdelávania 
 

1. na našej škole: 

vyššie odborné štúdium VIDIECKA TURISTIKA 

ukončené absolventskou skúškou a udelením titulu  

Dis. - Diplomovaný špecialista 

 

2. na vysokých školách 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre 

 štúdium na VŠ ekonomického 
zamerania 

 štúdium na VŠ prírodovedného 
zamerania 
 
 

 

Možnosti uplatnenia 
 

 v štátnych a súkromných firmách 

 na ekon. Úseku vo výskume 

 v štátnej správe – ekonomických 
oddeleniach 

 v podnikateľskej činnosti 

 bankový sektor 

 
 
 
 
 
 
 

 



Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb  

na vidieku 
Predmestská 82, 010 01 Žilina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA 
školský vzdelávací program: 

 
 
 
 
 
 
 
 

4236 M ekonomika 
pôdohospodárstva 

študijný odbor  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.spospredza.edu.sk; : 041/723 27 07, 723 23 65 
sekretariat@spospredza.edu.sk 

http://www.spospredza.edu.sk/


 

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
 

 
Ekonomika pôdohospodárstva 

 
 

Základné údaje: 
 

 

Poskytnutý stupeň 
 vzdelania:       úplné stredné odborné vzdelanie  

ISCED-3A 
 
Dĺžka štúdia:        4 roky  
 
Spôsob ukončenia:      maturitná skúška 
 
Doklad o vzdelaní:        maturitné vysvedčenie 
                                       Dodatok k maturitnému vysvedčeniu 
  Medzinárodný certifikát IES 
 
Odbor je určený           pre dievčatá aj chlapcov 
 
 
Podmienky na prijatie  
do odboru:                     bez prijímacej skúšky 

 žiak, ktorý dosiahol v každom 
predmete samostatne najmenej 90 % 
pri celoslovenskom testovaní žiakov 9. 
ročníka je prijatý! 

   
 ostatní žiaci sú povinní robiť prijímacie 

skúšky z predmetov SJL a BIO 
(v rozsahu učiva základnej školy 
predmetu prírodopis) 

   
 



Absolvent odborného zamerania 

pozná/ vie: 

 základy podvojného a jednoduchého 
účtovníctva 

 ekonomický software KROS – moduly ALFA, 
OMEGA  

 základy personalistiky a mzdovej agendy – 
modul OLYMP  

 skladovú evidenciu (možnosť získania 
účtovníckeho certifikátu pre software KROS)  

 základy administratívy a korešpondencie 

 základy podnikania 

 prácu s počítačom - MS WORD, MS EXCEL, MS 
POWER POINT, databázový  program MS 
ACCESS 

 základy tvorby www stránok, prácu grafickým 
programom  

 žiaci si teoretické poznatky utvrdzujú cez 
študentskú spoločnosť v rámci aplikovanej 
ekonómie  

Študent má možnosť získať certifikát z aplikovanej 
ekonómie, z účtovníckeho programu Magma, Kros.      

 

      Profilové predmety 

 1 cudzí jazyk (ANJ, NEJ) 

 ekonomika, účtovníctvo  

 národné hospodárstvo 

 právna náuka 

 sekretárske práce 

 administratíva a korešpondencia 

 aplikovaná informatika 

 aplikovaná ekonómia  

Všetci študenti majú možnosť počas štúdia  
absolvovať vodičský kurz a získať vodičský 
preukaz na osobné auto 

učebňa  jazykov 

učebňa informatiky 

učebňa ekonomiky 

 


