
O B C H O D N Á   A K A D É M I A   I M R I C H A   K A R V A Š A   B R A T I S L A V A 

Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

na 5-ročné bilingválne štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

pre školský rok 2022/2023 

 
Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava na Hrobákovej č. 11 podľa novely 

školského zákona – zákon č. 415/2021 Z. z. o výchove a vzdelávaní a 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 2022  stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka päťročného štúdia v Školskom 

vzdelávacom programe 
 

Bilingválna obchodná akadémia,  
 

študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku, 

EDU ID školy 100000880,  pre školský rok 2022/2023 nasledovne: 

 

 

1. V školskom roku 2022/2023 otvárame tri triedy 1. ročníka denného päťročného 

bilingválneho štúdia. Celkový počet žiakov, ktorých možno prijať je 84, z toho v prvom 

stupni výkonu štátnej správy 82 žiakov. 

 

2. Termíny konania prijímacích skúšok: 

1. kolo 

1. termín: 4. a 5. mája 2022 

2. termín: 11. a 12. mája 2022 

                  2. kolo 

21. júna 2022 - termín vyhlási riaditeľka školy v závislosti od výsledku 

zápisu  uchádzačov v 1. kole najneskôr do 6. júna 2022. 

 

3. Obsah a rozsah prijímacej skúšky: prijímací test v trvaní 60 minút (v slovenskom 

jazyku), obsahom ktorého je overenie všeobecných študijných predpokladov a  schopností 

študovať v cudzom jazyku.   

 

4. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka je: 

a) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr                       

do 20. marca 2022. 

Akceptujeme len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej 

školy cez školský informačný systém, alebo v listinnej podobe potvrdené 

riaditeľom základnej školy. K prihláške nie je potrebné žiadne potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti alebo 

potvrdenie z pedagogicko-psychologickej poradne pripojí zákonný zástupca žiaka 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

b) umiestnenie na 1. až 82. mieste na základe: 

- výsledkov prijímacej skúšky; 

- prospechu za druhý polrok 7., resp. 8. ročníka a prvý polrok 8. ,  

  resp. 9. ročníka ZŠ 

c) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy; 

d) doloženie dokladov o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského 

roka 2022/2023. 



 

 

 5. 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 zákonnému zástupcovi prostredníctvom EduPage, resp. 

mailom, resp. poštou na adresy uvedené v prihláške. 

 

Uchádzači o štúdium budú hodnotení na základe výsledkov prijímacej skúšky                  

a prospechu zo  základnej školy nasledovne: 

 

a) Za prijímaciu skúšku  - prijímací test, ktorý bude v rozsahu 30 otázok (každá otázka 

má rovnakú váhu, za každú správnu odpoveď sú 2 body) môže uchádzač získať 

maximálne 60 bodov. Aby uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku, je 

potrebné získať minimálne 28 bodov. 

a) Pre prospech zo ZŠ je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného priemerného 

prospechu z vyučovacích predmetov (okrem výchovných predmetov) na  konci 

druhého polroka 7., resp. 8. ročníka a na konci prvého polroka 8., resp. 9. ročníka 

ZŠ. Žiakom, ktorí majú v prihláške za daný predmet v danom roku, resp. polroku 

uvedené „absolvoval“, bude nahradené toto známkou z daného predmetu 

z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. Rovnako to platí v prípade, ak  ZŠ neprevedie prípadné slovné 

hodnotenie  z vysvedčení na známku v prihláške. 

b)  
c) Uchádzač môže získať najviac 50 bodov za každú klasifikáciu, spolu maximálne 

100  bodov: 

Priemerný prospech 1,00 – 1,30 ...  50 bodov 

1,31 – 1,50 ...  40 bodov 

1,51 – 1,70 ...  30 bodov 

1,71 – 2,00 ...  20 bodov 

2,01 – 2,30 ...  10 bodov 

 

Žiaci, ktorí úspešne vykonajú prijímací test, budú zoradení podľa súčtu bodov za test 

a získaných bodov podľa priemerného prospechu  

 

Žiak môže celkovo získať maximálne 160 bodov. 

Žiak neúspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa za prijímací test menej ako 28 

bodov. 

 

6. V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený: 

a) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;  

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

c) žiak, ktorý nemal zníženú známku zo správania; 

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

minimálne v krajskom kole predmetových olympiád a súťaží.  

Zákonných zástupcov upozorňujeme, že vzhľadom k náročnosti štúdia v cudzom jazyku je 

potrebné zvážiť vhodnosť štúdia pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. 

 

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

predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľka školy 

zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na  www.oaikba.sk podľa výsledkov 

prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 v nasledovnom členení: 

 



a) prijatí úspešní absolventi skúšok 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) uchádzači, ktorí sa na skúškach 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.      

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.  

 

8. Riaditeľka školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému       

uvedenému v prihláške  príslušné rozhodnutie prostredníctvom EduPage, resp. 

elektronickej schránky, resp. poštou. 

 

9.  Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie (tlačivo mu bude zaslané zároveň s rozhodnutím o prijatí). Týmto ostatné tri 

rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.  

 

10. V prípade rozhodnutia o neprijatí sa môže zákonný zástupca proti tomuto odvolať  

v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

11.  Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované v pedagogickej rade 26. januára 2022.  

 

 

   Bratislava 26.  januára 2022   

 

 

 

                                                                                               Ing. Jana Šebestová 

                                                                                                riaditeľka, v.r.  


