
OBCHODNÁ AKADÉMIA, KAPUŠIANSKA 2, 071 01 MICHALOVCE 

 

K R I T É R I Á 

PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA OBCHODNÚ AKADÉMIU 

MICHALOVCE DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2021/2022 

 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach v súlade s § 62 - § 68 zákona                 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 

29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A180 zo dňa 4. januára 2021 určuje pre školský 

rok 2021/2022 kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka.  

 

I. PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV 

 

V 1. ročníku školského roka 2021/2022 otvoríme 2 triedy (počet žiakov 60) študijného odboru 

6317 M obchodná akadémia s možnosťou duálneho vzdelávania.  

Kód študijného 

odboru 

Názov 

študijného odboru 
Jazyk 

Počet 

tried 

Počet  

žiakov 

Dĺžka 

štúdia 

6317M 00 obchodná akadémia S 2 60 4 roky 

 

II. TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

  

1. termín -  03. 05. 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 04. 05. 2021) 

2. termín -  10. 05. 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. 05. 2021) 

 

III. KRITÉRIÁ PRE UCHÁDZAČOV 

Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky, ktorého obsah a rozsah prijímacích skúšok bude v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.  

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky 

bude trvať 60 minút.  

 

Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ budú prijatí na základe:  

a) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky, 

b) študijných výsledkov prospechu na konci 7., 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka, 

c) bonifikácia za Ďalšie kritéria.  

 



KRITÉRIA PRIDELENIA BODOV:  

1. Prijímacie skúšky  
 

Prijímacia skúška pre štúdium vo všetkých študijných odboroch sa bude konať z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika.  

Maximálny počet bodov za skúšky je 100 (50 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 50 

bodov za matematiku). 

 

Bodovanie prijímacej skúšky 

Test Počet bodov 

slovenský jazyk a literatúra 50 

matematika  50 

spolu 100 

 

2. Prospech 
 

Body za prospech zo základnej školy budú pridelené podľa priemerného prospechu 

z povinných vyučovacích predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním zo7., 8. 

ročníka  a 1. polroka 9. ročníka podľa stupnice.  

 

Priemerný prospech Počet bodov 

1,00 – 1,50 20 

1,51 – 2,00 15 

2,01 – 2,50 10 

od 2,51  0 

 

3. Ďalšie kritéria  
 

Do celkového súčtu budú zahrnuté body za každé kritérium samostatne. Body sa pridelia iba 

raz  za najvyššie ocenenie v bodoch 3.1 – 3.4 (ak žiak získa body za umiestnenie v zmysle bodu 

3.4, nebudú mu priznané body za nižšiu úroveň súťaže).  

 

3.1 Predmetová olympiáda  
 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7. – 9. ročníku a doloží o tom doklad (kópiu)                  

k prihláške. Body budú pridelené len za najvyššie ocenenie.  

 

Súťaž – okresného alebo 

krajského významu 
Počet bodov 

1. miesto 15 

2. miesto 10 

3. miesto 5 

 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť 
 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak uchádzač, 

ktorý ako žiak 7. – 9. ročníka buď sám, alebo ako člen družstva získal 1. až 3.  miesto 

v okresných alebo krajských športových súťažiach a doloží o tom doklad (kópiu) ako prílohu 

k prihláške alebo je potvrdené riaditeľom ZŠ na prihláške. Body budú pridelené len za najvyššie 

ocenenie. 



Súťaž – okresného alebo 

krajského významu 
Počet bodov 

1. miesto 15 

2. miesto 10 

3. miesto 5 

 

3.3 Umelecký výkon  
 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na  1. až 3. mieste 

v okresnom alebo krajskom kole v 7. – 9. ročníku a doloží o tom doklad (kópiu) k prihláške.  

Body budú pridelené len za najvyššie ocenenie.  

 

Súťaž – okresného alebo 

krajského významu 
Počet bodov 

1. miesto 15 

2. miesto 10 

3. miesto 5 

 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak 

uchádzač, ktorý ako žiak 7. – 9. ročníka buď sám, alebo ako člen družstva získal 1. – 3.  miesto 

v  celoštátnych a medzinárodných kolách olympiád, umeleckých, vedomostných a športových 

súťažiach a doloží o tom doklad (kópiu) ako prílohu k prihláške alebo je potvrdené riaditeľom 

ZŠ na prihláške. Body budú pridelené len za najvyššie ocenenie.     

 

Súťaž – celonárodného alebo 

medzinárodného významu 
Počet bodov 

1. miesto 30 

2. miesto 20 

3. miesto 10 

 

SPOLU MAXIMÁLNY POČET DOSIAHNUTÝCH BODOV V PRIJÍMACOM 

KONANÍ JE 195 

 

 

1. Uchádzač bude úspešný, ak získa na prijímacej skúške minimálne: 

30 % (15 bodov) zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň minimálne  

30 % (15 bodov) z matematiky.  
 

2. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania a v zozname 

usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do 60. miesta vrátane. Neprijatí budú 

uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač 

umiestnený na 61. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie. 
 

3. Kritériá prijatia pri rovnosti celkových bodov žiakov prijatých na základe prijímacích 

skúšok rozhodnú v tomto poradí: 

1. kritérium: žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou, 

2. kritérium: počet bodov z prijímacej skúšky, 

3. kritérium: počet bodov za priemerný prospech v základnej škole. 



4. Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude prednostne prijatý pred uchádzačmi, 

ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, v zmysle § 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. 
 

5. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia môžu vykonať 

prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu a odporúčania špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k 

úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou od špeciálneho pedagóga je potrebné 

doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.  

6. V prípade, že žiak bude mať na prihláške za daný predmet na konci 8. ročníka uvedené 

hodnotenie „absolvoval“, budeme brať do úvahy hodnotenie známkou z 1. polroka                  

8. ročníka.  
 

 
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle 

zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov 

na webovom sídle školy www.oami.sk/ alebo na vstupných dverách do budovy školy podľa 

výsledkov prijímacieho konania.  
 

2. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. Edupage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 

2021.  
 

3. Proti rozhodnutiu riaditeľky sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 

podáva u riaditeľky školy. 
 

4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení  žiaka na štúdium na strednej 

škole je do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy 

(napr. Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo 

na adresu Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce alebo do elektronickej 

schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  
 

5. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie o 

nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do             

25. mája 2021, riaditeľ školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca 

sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) v platnom znení. 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a odsúhlasené  Pedagogickou radou Obchodnej 

akadémie Michalovce dňa 26. 02. 2021a Radou školy pri Obchodnej akadémii Michalovce dňa 

26. 02. 2021. 

 

V Michalovciach, 26. 02. 2021 

 Ing. Dana Kerekešová 

    riaditeľka školy  

http://www.oami.sk/

