
 

          

 

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia 

Bratislavská 38 | 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer | Slovenská republika 

    
 

 
Telefón 
031/5910 722                       
0911 748  204 

Fax 
 

Email 
oagvm@oagvm.sk 

IČO 
00044351 

Internet 
www.oagvm.sk 

  

 

P o d m i e n k y 

prijímacieho konania a prijatia na štvorročné denné štúdium 

pre školský rok 2022/2023  
 

 V súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení zákona č. 415/2021 Z. z. a po schválení pedagogickou radou školy 

určujeme nasledovné kritériá prijímacieho konania a prijatia na štvorročné denné štúdium 

na školský rok 2022/2023: 
 

Na základe plánu výkonov schváleného zriaďovateľom školy, Trnavský samosprávny kraj,  

v školskom roku 2022/2023 otvárame triedy v nasledovných študijných odboroch: 

Študijný odbor Počet žiakov 

6317 M obchodná akadémia s VJS 
37 

6317 M obchodná akadémia s VJM 

6329 M obchodné a informačné služby s VJM 10 

spolu  47 

 

1. Bez prijímacích skúšok prijmeme žiaka, ktorý na celoštátnom externom testovaní žiakov 

9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % bez 

ohľadu na výsledky ZŠ.  

Podmienkou na uznanie tohto kritéria je doručenie výsledkov "Testovania 9" na našu školu 

najneskôr do 25.4.2022 (§65 ods.8 školského zákona). V prípade, ak by počet uchádzačov, 

ktorí splnili toto kritérium, prekročil plánovaný počet prijímaných na jednotlivé študijné 

odbory, budú prijatí uchádzači s vyšším počtom bodov z "Testovania 9". 
 
 

2. Prijímacie skúšky – všetci uchádzači budú pozvaní na prijímacie skúšky, ktoré sa budú 

konať v 1. kole:  

1. termín – 2. máj 2022 (pondelok) 

2. termín – 9. máj 2022 (pondelok) 
 

 

3. Prijatí budú uchádzači podľa bodového hodnotenia: 
 študijných výsledkov na ZŠ 

 výsledkov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 

 výsledkov prijímacích skúšok. 
 

 

4. Podklady k výpočtu bodov:  

4.1 Ak celkový priemer známok za druhý polrok predposledného ročníka (8. ročník)  

a za prvý polrok posledného ročníka (9. ročník.) z predmetov: slovenský jazyk 

a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia, zemepis 
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je žiak získa 

1.00 - 1.20 25 bodov 

1.21 - 1.40 20 bodov 

1.41 - 1.60 15 bodov 

1.61 - 1.80 10 bodov 

1.81 - 2.00 5 bodov 

Známky z výchovných predmetov sa nezapočítavajú. 

4.2 Ak v žiadanom klasifikačnom období žiak v danom predmete je hodnotený slovom, 

skúšobná prijímacia komisia sa rozhodne o prevode slovného hodnotenia na známku. 

4.3 Ak v žiadanom klasifikačnom období žiak v danom predmete má uvedené „absolvoval“, 

„aktívne absolvoval“, alebo „neabsolvoval“, toto hodnotenie je nahradené hodnotením 

z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. 
 

4.4 Ak žiak bol úspešný na niektorej z doleuvedených súťaží, počnúc okresným kolom, 

získa 5 bodov. Hodnotené súťaže: 

 olympiády: matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická, 

v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku 

 Pytagoriáda 

 Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

 jazykové a literárne súťaže  

 umiestnenia na ďalších typoch súťaží (Európa v škole...) 

 športové súťaže jednotlivcov organizované regionálnymi úradmi školskej správy 

a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vynikajúce výsledky  

na prestížnych športových súťažiach (Majstrovstvá sveta juniorov  

vo vzpieraní...). 
 

Hodnotiť sa budú iba individuálne výsledky dosiahnuté v 8. a 9. ročníku uvedených 

súťaží. Kópie diplomov, alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka 

v predmetovej olympiáde, alebo súťažiach predkladá len uchádzač, ktorý uvádza 

v prihláške umiestnenie.  
 

4.5 Prijímacie skúšky sa budú konať pre triedu s VJS v obsahu a rozsahu podľa 

vzdelávacích štandardov ŠVP pre ZŠ z predmetov: 

 slovenský jazyk a literatúra - trvanie 40 minút 

 matematika - trvanie 40 minút. 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať podľa druhu a stupňa postihnutia 

predĺžený čas na vykonanie písomnej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač  

so zdravotným znevýhodnením pre každý odbor priloží k prihláške kópiu správy  

z diagnostického vyšetrenia vydanú Zariadením centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP/CŠPP) nie staršiu ako dva roky.  

 

Žiak bude úspešný na prijímacej skúške, ak: 

 zo slovenského jazyka a literatúry z max. počtu bodov 40 dosiahne aspoň 30 % 

 z matematiky z max. počtu bodov 40 dosiahne aspoň 20 %. 
 

4.6 Prijímacie skúšky sa budú konať pre triedy s VJM v obsahu a rozsahu podľa 

vzdelávacích štandardov ŠVP pre ZŠ z predmetov: 

 maďarský jazyk a literatúra - trvanie 40 minút    

 slovenský jazyk a slovenská literatúra - trvanie 40 minút 

 matematika - trvanie 40 minút. 



 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať podľa druhu a stupňa postihnutia 

predĺžený čas na vykonanie písomnej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač  

so zdravotným znevýhodnením pre každý odbor priloží k prihláške kópiu správy  

z diagnostického vyšetrenia vydanú Zariadením centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP/CŠPP) nie staršiu ako dva roky.  

 

Žiak bude úspešný na prijímacej skúške, ak: 

 z maďarského jazyka a literatúry z max. počtu bodov 40 dosiahne aspoň 30 % 

 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry z max. počtu bodov 40 dosiahne 

aspoň 30 % 

 z matematiky z max. počtu bodov 40 dosiahne aspoň 20 %. 
 

5. Na základe dosiahnutých bodov sa zostaví poradie uchádzačov podľa 

študijných odborov. V prípade rovnosti bodov prijímacia komisia uprednostní 

žiaka:  

 so zmenenou pracovnou schopnosťou 

 s lepším priemerom známok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky  

za 8. a 9. roč. pre triedu s VJS/ s lepším priemerom známok z maďarského 

jazyka a literatúry a matematiky za 8. a 9. roč. pre triedu s VJM 

 s lepším výsledkom prijímacej skúšky. 

 

6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok v určenom termíne, škola určí 

náhradný termín. Žiak o neúčasti informuje školu najneskôr v deň konania 

prijímacích skúšok. 

 

 

 

 

 

Veľký Meder 

22. 02. 2022 Mgr. Alžbeta Horváthová 

  riaditeľka školy 


