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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
na 4-ročné denné štúdium študijného odboru 6317 M  obchodná akadémia  

pre školský rok 2015/2016 

 
Riaditeľ Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava na Hrobákovej č. 11 podľa § 65 ods. 1, 2 

zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 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 a po 

prerokovaní v pedagogickej rade dňa 26. januára 2015 stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. 

ročníka štvorročného štúdia - študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia pre školský rok 

2015/2016 nasledovne : 

 

1. V školskom roku 2015/2016 sa otvárajú dve (2) triedy obchodnej akadémie, do ktorých je  

možné prijať maximálne 56 žiakov. 

      Uplatňovať sa budú nasledovné školské vzdelávacie programy : 

 Bankovníctvo 

 Účtovníctvo a dane 

2. Termíny konania prijímacích skúšok: 

      1. kolo: 11. mája 2015 a 14. mája 2015  

3. Obsah a rozsah prijímacej skúšky: učivo z predmetov slovenský jazyk a literatúra     

a matematika podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2      

4. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka je: 

a)  riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr do 4. mája 2015; 

b) umiestnenie na 1. až 56. mieste (zmenšenom o počet žiakov prijatých bez prijímacej 

skúšky) na základe : 

 dosiahnutého priemerného prospechu z povinných vyučovacích predmetov určených 

rámcovým učebným plánom ZŠ, okrem vyučovacích predmetov s výchovným 

zameraním,  na konci druhého polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka 

ZŠ; 

 výsledkov prijímacej skúšky; 

 dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ; 

c) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy; 

d) získanie nižšieho stredného vzdelania, doložené dokladom o úspešnom ukončení základnej 

školy na začiatku školského roka 2015/2016. 

5. Kritériá prijatia bez prijímacej skúšky: 

prijatí budú uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy  

dosiahli v každom predmete samostatne (matematika a slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť 

najmenej 90%. 
Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky riaditeľka školy odošle najneskôr 10 dní pred 

termínom konania prijímacích skúšok. V tomto termíne zverejní zoznam týchto uchádzačov na 

výveske školy a na  www.oaikba.sk. 

 

6. Kritériá prijatia žiakov na základe prijímacej skúšky: 

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole a má právo 

konať   prijímaciu skúšku, bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 

5 dní pred jej konaním na adresu zákonného zástupcu, uvedenú v prihláške. 

    

http://www.oaikba.sk/


    Uchádzači o štúdium budú hodnotení na základe výsledkov prijímacej skúšky, prospechu zo  

základnej školy a výsledkov celoslovenského testovania  žiakov 9. ročníka ZŠ nasledovne: 

 

a) Za prijímaciu skúšku môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (z toho: maximálne 50 

bodov slovenský jazyk a literatúra a maximálne 50 bodov matematika). 

b) Pre prospech zo ZŠ je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného priemerného prospechu na  

konci druhého polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka ZŠ.  

Uchádzač môže získať najviac 50 bodov za každú klasifikáciu, maximálne spolu 100  

bodov: 

  Priemerný prospech 1,00 – 2,00 50 bodov 

     2,01 – 2,50 30 bodov 

     2,51 a viac 10 bodov 

   c/ za výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ v roku 2014 budú body 

       prideľované podľa vzorca:  

                                       úspešnosť v % 

    Počet bodov = ----------------------, 

       4 

 

maximálne 25 bodov za SJL a 25 bodov za MAT, t. j. spolu 50 bodov.    

  Žiak môže získať maximálne 250 bodov. 

Žiak neúspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa menej ako 50 bodov z celkového počtu 

250 možných bodov. 
7. V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený: 

a) žiak, ktorý odovzdá spolu s prihláškou potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti  alebo 

potvrdenie z Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne, že je žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami;  

b) žiak, ktorý mal v ZŠ lepší priemerný prospech; 

c) žiak, ktorý počas štúdia v 8. a 9. ročníku ZŠ získal umiestnenie na 1. – 3. mieste minimálne 

v krajskom kole predmetových olympiád a súťaží; 

d) žiak, ktorý nemal zníženú známku zo správania. 

8. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne riaditeľka školy, ktorá na posúdenie ich 

predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. V zmysle § 68 ods. 1 

školského zákona riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na  

www.oaikba.sk podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr 15. mája 2015 do 15,00 

hod. v nasledovnom členení: 

a) prijatí na základe výsledkov prijímacích skúšok; 

b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta; 

c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok; 

d) na skúškach sa nezúčastnili. 

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom.      

V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže 

zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (vážne ochorenie – doklad od lekára nesmie 

byť starší ako 3 dni), ospravedlní zákonný zástupca najneskôr do 8,00 hod. v deň konania 

prijímacej skúšky na riaditeľstve školy. Takémuto uchádzačovi určí riaditeľka školy náhradný 

termín. 

9. Riaditeľka školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému      

zástupcovi uvedenému v prihláške  príslušné rozhodnutie. 

10. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve 

školy v pracovných dňoch odo dňa zverejnenia najneskôr 27. mája 2015 v čase od 8,00 – 

15,30 hod. V prípade, že sa zákonný zástupca žiaka z akéhokoľvek dôvodu nemôže na zápis 

dostaviť, je povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy a dohodnúť zápis v náhradnom 



termíne. Zákonný zástupca prijatého uchádzača si prinesie so sebou rozhodnutie o prijatí na 

štúdium, preukaz totožnosti, zápisný lístok vydaný základnou školou, vyplnený dotazník 

pre výber školského vzdelávacieho programu, predmetu etická resp. náboženská výchova 

a cudzieho jazyka. 

11. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, 

ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, je podľa § 68 ods. 3 školského zákona neplatné. 

V takom prípade sa uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý sa v stanovenom  

počte možných prijatých neumiestnil - nebol prijatý pre nedostatok miesta.   

12. Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované  v pedagogickej rade školy 26. januára 2015. 

 

 

 

 

      Bratislava 26. január 2015                                                                                                    

Ing. Jana Šebestová 

        riaditeľka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


