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Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 

 

do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia OA študijného odboru 6317 M obchodná 

akadémia a študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 

ods. 4 písm. a) zákona č 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po 

prerokovaní v pedagogickej rade a v zmysle usmernení ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„školský zákon“), ktorým určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách, ustanovuje nasledovné kritériá pre prijatie žiakov do prvých ročníkov. 

Kritériá prijatia: 

 

I. Prijímanie bez vykonania prijímacej skúšky 

Uchádzač nebude vykonávať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, ak 

dosiahol v externom testovaní Testovanie 9 úspešnosť najmenej 80 % a bude mu uznaný 

plný počet bodov z uvedeného predmetu, t.j. 50 bodov. 

 

Uchádzač nebude vykonávať prijímaciu skúšku z matematiky, ak dosiahol v externom 

testovaní Testovanie 9 úspešnosť najmenej 80 % a bude mu uznaný plný počet bodov 

z uvedeného predmetu, t.j. 50 bodov. 

 

Na prijatie uchádzača sa vzťahujú aj ďalšie kritériá prijímacieho konania uvedené v bodoch 

2.-5., na základe ktorých bude zaradený do poradia. 

 

II. Prijímanie na základe výsledkov prijímacích skúšok 

 

1. Bodovanie a zostavenie poradia prihlásených uchádzačov 

 

a. Poradie sa zostaví sčítaním bodov: 

- za prijímacie skúšky, 

- bodov za dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky zo ZŠ, 

- bodov za umiestnenia na predmetových olympiádach. 
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b. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet (slovenský jazyk a literatúra, 

matematika) maximálne 50 bodov, spolu za prijímacie skúšky 100 bodov.  

c. Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) 

musí uchádzač dosiahnuť minimálne 15 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal 

neúspešne. 

d. Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali 

neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných 

bodov. 

 

2. Dosiahnuté študijné výsledky na konci 7., 8. ročníka a prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy  

Z dosiahnutých študijných výsledkov sa vypočíta priemerný prospech (zaokrúhlený na dve 

desatinné miesta matematicky), za ktorý budú uchádzačovi pridelené body podľa vzorca 

body = (3 – Ø7,8,9) x 25 (max. 50 bodov pre Ø=1,00; 0 bodov pre Ø≥3,00). Do priemerného 

prospechu sa započítava hodnotenie z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, 

cudzí jazyk, dejepis, fyzika, chémia, biológia a geografia. Ak sa žiak učí dva cudzie jazyky, 

započítava sa iba jeden – jazyk s lepším prospechom. 

 

Pozn.: V prípade, že na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku bol žiak 

hodnotený „absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu 

z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

V prípade, že žiak bol súčasne na konci 7., 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka 

z daného predmetu hodnotený „absolvoval“ škola vypočíta výslednú známku ako 

priemer z predmetov, ktoré sú uvedené v bode 2. Dosiahnuté študijné výsledky. 

V prípade, že žiak bol na konci 7.,8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z daného 

predmetu hodnotený slovne, tak prijímacia komisia na základe Metodického pokynu na 

hodnotenie žiakov základnej školy  č.22/2011 určí známku. 

 

3. Úspešné umiestnenie v celoštátnom, krajskom a okresnom kole predmetových 

olympiád 

 

3.1  Do celkového hodnotenia sa započítava, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom 

alebo krajskom kole v 7., 8. ročníku alebo 9. ročníku  

v olympiáde z predmetov, ktoré sa započítajú do priemerného prospechu uvedené v bode 2. 

Dosiahnuté študijné výsledky. 

 

Za úspešné celonárodné a medzinárodné umiestnenie a umiestnenie v krajskom a okresnom 

kole predmetových olympiád a súťaží budú uchádzačovi pridelené body podľa tabuľky. 

V prípade, ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád a súťaží, budú mu do celkového 

hodnotenia započítané body z umiestnenia v najvyššej súťaži. Úspešnosť v predmetových 

olympiádach a súťažiach musí uchádzač preukázať diplomom. 
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Body za olympiády a súťaže 

 

Celonárodné/medzinárodné 

umiestnenie 

Krajské kolo Okresné kolo 

1. miesto 50 1. miesto 25 1. miesto 15 

2. miesto 40 2. miesto 20 2. miesto 12 

3. miesto 30 3. miesto 15 3. miesto 9 

4. miesto 20 4. miesto 10 4. miesto 6 

5. miesto 10 5. miesto 5 5. miesto 3 

 

 

4. Za zníženú známku zo správania na konci 7., 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka 

sa žiakovi odráta 10 bodov za každý rok samostatne. 

 

5. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať 

požiadavky v tomto poradí: 

a. má zmenenú pracovnú schopnosť, 

b. dosiahol lepšie výsledky v prijímacích skúškach, 

c. zohľadňujú sa študijné výsledky podľa pridelených preferenčných bodov na základe 

známok z koncoročnej klasifikácie zo 7. a 8. ročníka, z polročnej klasifikácie z 9. 

ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

- z profilových predmetov (slovenský jazyk a matematika) – do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 – x) . (4 – x), kde x je známka 

- z doplnkových predmetov (prvý cudzí jazyk, geografia) - do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 – x) . (4 – x), kde x je známka 

 

6. Všetky získané body sa sčítajú a podľa ich súčtu sa zostaví výsledné poradie pre 

uchádzačov s vopred prideleným kódom. Výsledková listina bude obsahovať 

pridelený kód, celkový počet získaných bodov a informáciu o tom, či vykonal 

prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, s označením o prijatí, resp. neprijatí 

uchádzača. 

 

7. V zmysle §56 odsek 2 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní sa forma 

prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí s prihliadnutím na 

ich zdravotné znevýhodnenie. Uchádzačovi so zdravotným znevýhodnením bude 

umožnené vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami podľa odporúčaní 

centra  poradenstva a prevencie s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

Povinnou prílohou prihlášky je správa z centra poradenstva a prevencie 

s odporúčaniami pre úpravu podmienok prijímacej skúšky. 

 

(Odporúčame zákonnému zástupcovi uchádzača so zdravotným znevýhodnením, aby sa 

pred podaním prihlášky na zvolený študijný odbor informoval o jeho charakteristikách, ktoré 
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sú zverejnené na internetovej stránke školy v sekcii Štúdium (zvážiť najmä uchádzačom 

s dyskalkúliou)). 

 

 

Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 14.10. 2022. 

 

Ing. Natália Krejčiová, riaditeľka     

 

 


