
 

OBCHODNÁ AKADÉMIA BARDEJOV  
Komenského 5 , 085 28  BARDEJOV 

 

 

Prijímacie konanie na pomaturitné 2-ročné štúdium 

 odbor 6317 N  obchodná akadémia 

 odbor 6332 Q  daňové služby 

 

Na základe § 69 ods. 3 Zákona NR SR 245/2008 Z. zo. výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 

17. 04. 2018 určujem kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka  

2-ročného pomaturitného štúdia 6317 N obchodná akadémia 

2-ročného špecializačného pomaturitného štúdia 6332 Q daňové služby 

pre školský rok 2018/2019. 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia  

 

1. Na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja riaditeľka 

školy v školskom roku 2018/2019 prijme na štúdium: 
a) do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného štúdia 6317 N obchodná akadémia do 

jednej triedy 20 uchádzačov 
b) a do 1. ročníka 2-ročného špecializačného pomaturitného štúdia 6332 Q  daňové 

služby do jednej triedy 20 uchádzačov. 

 

2. Do prvého ročníka 2-ročného pomaturitného štúdia 6317 N obchodná akadémia môže byť 

prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. 

d) alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c) uvedeného zákona 

a splnil podmienky prijímacieho konania a ktorého riadne vyplnená prihláška na štúdium 

bude doručená riaditeľke školy. 

 

3. Do prvého ročníka 2-ročného špecializačného pomaturitného štúdia 6332 Q daňové 

služby –  môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie 

podľa § 16 ods. 5 písm. a) uvedeného zákona a ktorého riadne vyplnená prihláška na 

štúdium bude doručená riaditeľke školy. 

 

Termíny pre podávanie prihlášok:   
31. máj 2018 (uchádzači, ktorí ukončili strednú školu)   
31. júl 2018  (uchádzači neprijatí na štúdium na VŠ,   pri čom uchádzač 

predkladá s prihláškou aj rozhodnutie o neprijatí na vysokú školu). 

 
4. Uchádzači o štúdium budú prijímaní podľa podmienok určených v bode II.  

 
5. Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dvoch 

termínoch:  

1. termín – 26. júna 2018  

2. termín – 28. augusta 2018  

 

 



 

II.     Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní 

 

1. Na základe § 69 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzači o štúdium 

budú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa poradia, ktoré zohľadní výsledky 

maturitnej skúšky v cudzom jazyku.  

 

2. Pre určenie poradia sa výsledky maturitnej skúšky započítavajú nasledovne:  

- ústna časť MS – maximálne 60 bodov 

- externá časť MS – maximálne 40 bodov  
                                               Ústna časť maturitnej skúšky 

Klasifikačný stupeň  Započítaný počet bodov 
   

Výborný  60 
   

Chválitebný  45 
   

Dobrý  30 
      
Dostatočný  15  

 
Externá časť maturitnej skúšky  

Percento úspešnosti Koeficient prepočtu bodov Započítaný počet bodov 
   

100,0 0,4 40,00 
   

99,0 0,4 39,60 
   

98,0 0,4 39,20 
   

... 0,00 0,4 0,00 
   

 
3. Podmienky pre prijatie - uchádzač splnil kritériá prijímacieho konania, ak sa v   

            celkovom poradí umiestnil aspoň na 20. mieste.  

 

4. Rovnosť bodov - v prípade rovnakého počtu bodov na 20. mieste zostaveného 

poradia bude prijatý uchádzač:   
a) ktorý je podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanom so 

zmenenou pracovnou schopnosťou (Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 
ods. 3),  

b) s vyšším počtom bodov z externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,   
c) v prípade, že nie je možné rozhodnúť podľa bodov a), b) prijatie 

odporučí prijímacia komisia. O prijatí rozhodne riaditeľka školy.  

 

 

III. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania  

 
1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 29. júna 2018, ak bola 

prihláška  podaná  do 31. mája 2018, do  31. augusta 2018, ak  bola  prihláška  podaná  
do 31. júla 2018 na výveske školy a na webovom sídle školy www.oabar.edu.sk 
v súlade so Zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.oabar.edu.sk/


 
 
 

2. Uchádzač má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom termíne 
odvolanie. Riaditeľka školy má právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 
zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem 
a o odvolaní sama rozhodnúť (autoremedúra). 

 

 

 
Bardejov 27. apríla 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Irena Halecká 

       riaditeľka školy 


