
ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU  

  
3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy      

      

Forma, spôsob a organizácia štúdia:  

Dĺžka štúdia:        
denné štúdium  4 

roky  
Študijný odbor je určený pre:    chlapcov a dievčatá  

Nevyhnutné vstupné požiadavky  na 

štúdium:        
  

získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná 

spôsobilosť uchádzača, splnenie podmienok  

prijímacieho konania  

Spôsob ukončenia štúdia:     maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   vysvedčenie o maturitnej skúške  

Poskytnutý stupeň vzdelania:    úplné stredné odborné vzdelanie  

(vyššie sekundárne), ISCED   354  

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa:    

    

    

    

    

výkon činnosti administratívno-technického  

pracovníka v odvetví dopravy a ekonomiky  s 

možnosťou uplatnenia v podnikoch a firmách  

realizujúcich prepravnú, zasielateľskú, 

logistickú  a opravárenskú činnosť  
Nadväzná odborná príprava:    

  

pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium  

3767 M  dopravná akadémia         

      

Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denné štúdium   

Dĺžka štúdia:        4 roky  

Študijný odbor je určený pre:    chlapcov a dievčatá  

Nevyhnutné vstupné požiadavky     
na štúdium:        získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná   

            spôsobilosť uchádzača, splnenie podmienok   

            prijímacieho konania  

Spôsob ukončenia štúdia:     maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   vysvedčenie o maturitnej skúške  

Poskytnutý stupeň vzdelania:    

Možnosti pracovného uplatnenia  

úplné stredné odborné vzdelanie  

(vyššie sekundárne), ISCED   354  

absolventa:    výkon činnosti administratívno-ekonomického   

    pracovníka v rôznych formách dopravných,   

    podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch   

    orientujúcich sa na cestovný ruch  

Nadväzná odborná príprava:    pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium  

 

 
  



3765 M  technika a prevádzka dopravy      

      
Forma, spôsob a organizácia štúdia:  

Dĺžka štúdia:        
denné štúdium  4 

roky  
Študijný odbor je určený pre:    chlapcov a dievčatá  

Nevyhnutné vstupné požiadavky  na 

štúdium:        
  

získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná 

spôsobilosť uchádzača, splnenie podmienok  

prijímacieho konania  

Spôsob ukončenia štúdia:     maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   vysvedčenie o maturitnej skúške  

Poskytnutý stupeň vzdelania:    úplné stredné odborné vzdelanie  

(vyššie sekundárne), ISCED   354  

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa:    

    

    

    

    

v dopravných službách zaoberajúcich sa 

kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou 

činnosťou najmä v cestnej doprave, sú 

pripravení vykonávať kvalifikovanú činnosť 

v oblasti elektrickej trakcie a energetiky 

v doprave zabezpečovacej a oznamovacej 

technike v doprave, telekomunikačnej technike, 

elektronických komunikáciách a služieb, 

informačných a sieťových technológiách a opráv 

cestných vozidiel.  
Nadväzná odborná príprava:    

  

pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium  

 

  

  


