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Kritériá na prijímanie uchádzačov o štúdium  

na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 v Bratislave pre školský rok 2023/2024 

V zmysle § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a po prerokovaní a schválení v pedagogickej rade školy dňa 26. 1. 2022 a po schválení 

Radou školy dňa 2. 2. 2022 a po prerokovaní a schválení aktualizácie dňa 11. 5. 2022 pedagogickou radou 

a dňa 15. 6. 2022 Radou školy, ustanovujem tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium v študijnom 

odbore 6317 M obchodná akadémia pre školský rok 2023/2024 nasledovne: 

Žiaci budú prijímaní do I. ročníka Obchodnej akadémie v školskom roku 2023/2024 podľa poradia vo 

výsledkovej listine: 

Výsledková listina vznikne zo súčtu bodov: 

a) z priemerného prospechu zo ZŠ z 8. ročníka (koncoročné vysvedčenie) a priemerného prospechu zo 

ZŠ z 9. ročníka (v 1. polroku) – podľa bodu 1. 

b) z výsledkov prijímacej skúšky – podľa bodu 2. 

c) z výsledkov externého testovania (Testovanie 9) – v prípade, že sa bude konať. 

d) z bodov za ďalšie kritériá – podľa bodu 3.  

Súčet bodov je základným kritériom pre prijatie, čím je vyšší počet bodov, tým je lepšie umiestnenie. 

 

Žiak vykoná prijímacie skúšky úspešne, ak dosiahne z každého predmetu prijímacej skúšky viac ako 

30 % podľa bodu 2. 

1. Výsledková listina zohľadní študijné výsledky za prospech  podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník (príp. 7. ročník, ak žiak nebol z daného predmetu klasifikovaný známkou 

v 8. ročníku) a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy (príp. za 1. polrok v 8. ročníku, 

ak žiak nebol z daného predmetu klasifikovaný známkou na polročnom vysvedčení v 9. ročníku) 

nasledovne: 

1.1. Povinné predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku a predmet samostatne podľa 

nasledujúcej tabuľky: 

 

Známka Body 

1 20 

2 15 

3 5 

4 0 

5 0 
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1.1.1. Slovenský jazyk a literatúra, alebo Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, 

v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 

1.1.2. Matematika 

1.2. Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku a predmet samostatne podľa 

nasledujúcej tabuľky: 

 

Známka Body 

1 10 

2 7 

3 3 

4 0 

5 0 

1.2.1. Anglický jazyk (príp. iný cudzí jazyk, ak žiak nemal v 8. a 9. ročníku predmet ANJ) 

1.2.2. Dejepis 

1.2.3. Zemepis (príp. Geografia, alebo Vlastiveda, ak žiak nemal v 8. a 9. ročníku predmet Zemepis) 

2. Prijímacie skúšky 

Prijímacie skúšky sa budú konať v termínoch stanovených MŠVVaŠ SR. 

Body za výsledky z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry (60 min) 60 b 

Body za výsledky z prijímacích skúšok z matematiky (60 min) 60 b 

3. Výsledková listina zohľadní výsledky externého testovania (Testovanie 9) nasledovne: 

Body za výsledky z externého testovania zo SJL (SJSL pre školy s VJM) 100 b 

Body za výsledky z externého testovania z MAT 100 b 

4. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne: 

4.1. Predmetová olympiáda: 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 

5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku, alebo v 9. ročníku v olympiáde zo SJL, 

cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, alebo v Pytagoriáde – 

do celkového hodnotenia sa započíta za každé umiestnenie 20 bodov. 

4.2. Športová súťaž alebo športová činnosť 

sa nezapočítava do celkového hodnotenia 

4.3. Umelecký výkon 

Ak sa žiak zúčastnil v 8. ročníku alebo v 9. ročníku recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

a umiestnil sa v okresnom, alebo v krajskom kole na 1. mieste až 3. mieste – do celkového 

hodnotenia sa započíta 10 bodov (iba raz) 
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4.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia 

nasledovne: 

Ak sa žiak zúčastnil celonárodného alebo medzinárodného kola na druhom stupni ZŠ 

v predmetových súťažiach zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEO a umiestnil sa na 1. až 5. mieste  – do celkového hodnotenia sa započíta za každú účasť 

30 bodov. Body za umiestnenie sa zarátavajú v najvyššej súťaži, ktorú žiak absolvoval.   

4.5. Vlastné kritérium školy 

Škola neprijme žiaka s so zníženou známkou zo správania na druhom stupni základnej školy. 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

 Predmet (ročník) 
Maximálny počet 

bodov 

a) Výsledky za prospech podľa 

známok z klasifikácie  

140 b 

Matematika (8) 20 

Matematika (9) 20 

Slovenský jazyk a literatúra (8) 20 

Slovenský jazyk a literatúra (9) 20 

Anglický jazyk (8) 10 

Anglický jazyk (9) 10 

Dejepis (8) 10 

Dejepis (9) 10 

Zemepis (8) 10 

Zemepis (9) 10 

b) Výsledky z prijímacích skúšok 

120 b 

Slovenský jazyk a literatúra 60 

Matematika 60 

c) Výsledky z externého testovania  

(Testovanie 9) 

200 b 

Slovenský jazyk a literatúra 100 

Matematika 100 

SPOLU 460 

Žiak vykoná prijímacie skúšky úspešne, ak dosiahne z každého predmetu prijímacej skúšky viac ako 

30 %. 

Žiak môže získať body navyše za ďalšie kritériá (pozri bod 4.) 

 

5. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

5.1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý 

má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

5.2. získal vyšší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritériá,  

5.3. dosiahol vyšší počet bodov z určených profilových predmetov školy. 

Vstupné údaje: úplne vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, 

diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon overené základnou 

školou. 

6. Riaditeľka OA prijme uchádzačov v poradí na základe celkového súčtu bodov do maximálneho 

povoleného počtu prijatých žiakov. 
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Záverečné ustanovenia: 

Vychádzajúc z charakteru štúdia na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, Bratislava  odporúčame zákonnému 

zástupcovi žiaka zvážiť vhodnosť poskytovaného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ak je u 

žiaka diagnostikovaná dyskalkúlia. 

Kritériá na prijímanie uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 v Bratislave pre školský 

rok 2023/2024 sa môžu meniť v prípade, že MŠVVaŠ SR rozhodne o zmene pravidiel pre prijímanie na 

stredné školy. 

 

Bratislava, 02. 02. 2022 

Aktualizácia 15. 6. 2022 Ing. Jana Orthová, v. r. 

 riaditeľka 


