
Prijímacie pohovory 2022 
Matematika, Slovenský jazyk a literatúra 



 
Prihláška  

 
• Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.   

• Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku.  
• Prihlášku možno podať:  
             - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez 
podpisov  

                alebo   

             - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (s podpismi oboch 
zákonných zástupcov).   

 



 
Prílohy prihlášky  

• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva 

a prevencie nie staršia ako dva roky;  predkladá len uchádzač so ŠVVP.   
• Kópie vysvedčení  predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého 

vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.  

• Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka 
v predmetovej olympiáde alebo súťaži.            



 

Harmonogram prijímania na SŠ  

 

• Prvý termín 1. kola prijímacích skúšok: 2. mája 2022  

• Druhý termín 1. kola prijímacích skúšok: 9. mája 2022.   

• 18. mája 2022 zverejní riaditeľ školy zoznam prijatých uchádzačov a 
pošle im Rozhodnutie o prijatí  

• Zákonný zástupca do 23.mája 2022 písomne potvrdí nastúpenie 
/nenastúpenie na strednú školu (cez edupage, e-mailom, poštou)  

• 2. kolo na nenaplnený počet miest: 21. júna 2022.   
 



Prijímame 

 

• 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy 
podniku):  20 žiakov  

 

• 7237 M informačné systémy a služby: 20 žiakov  

 



Podmienky prijímacieho konania 

• Bez prijímacích skúšok: úspešnosť najmenej 80 % v testovaní 

žiakov  9. ročníka v každom predmete samostatne   

• Ostatní uchádzači: na základe výsledkov písomnej prijímacej 

skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.  

• Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí 

podľa celkového súčtu bodov prijímacej skúšky z Matematiky 

a Slovenského jazyka a literatúry.  

 

 

 



Podmienky prijímacieho konania 

Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý: 

• má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku, 
• má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, 
• je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň 

v okresnom kole.    

 

• Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na 
základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou 
priložia k prihláške na štúdium.  
 



Matematika – obsah a požiadavky  

• operácie s číslami  - záporné čísla, zlomky, desatinné čísla 

• percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť  - slovné úlohy 

• lineárne rovnice a slovné úlohy na rovnice  

• obvody, obsahy rovinných útvarov – štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník  
• objemy, povrchy telies – kocka, kváder 

• kombinatorika  

• štatistika – práca s grafmi, tabuľkami, základné štatistické veličiny 
(priemer, podiel)  

• len v rozsahu učiva ZŠ 



Matematika – prijímacie pohovory 

• Forma testu: výpočtové a slovné úlohy s výberom odpovede (a, b, c) 
• Rozsah testu: 10 – 12 úloh  

• Čas na vypracovanie: 60 minút 

• Povolené pomôcky: písacie potreby, kalkulačka (nie v mobile)  
• Žiaci so ŠVVP: dlhší čas na vypracovanie a úprava veľkosti písma 

• Vzorový test z matematiky je na stránke školy  

 



Slovenský jazyk a literatúra - obsah učiva na PP 

Slovenský jazyk: 

• hláskoslovie - spodobovanie spoluhlások, rytmické krátenie – pravidlo 
výnimky, interpunkcia, intonácia, priama reč; 

• pravopis -i/y- v domácich a cudzích slovách, vo vybraných slovách, 
v koreni slov po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach a v 
príponách; 

• lexikológia - spôsoby tvorenia slov, rozvrstvenie slovnej zásoby; 

• morfológia - slovné druhy – delenie, gramatické kategórie, vzory; 

• syntax – veta, delenie viet, vetné členy a ich určovanie vo vetách. 
•  

 



Slovenský jazyk a literatúra - obsah učiva na PP 

Sloh: 

• základné jazykové štýly a ich určovanie, slohové postupy a 
základné slohové útvary. 

Literatúra:  

• podsystémy literatúry; 

• literárne druhy a žánre; 
• verš, druhy rýmov a ich schémy; 
• umelecké jazykové prostriedky; 

• ľudová slovesnosť a jej žánre. 
 



Slovenský jazyk a literatúra - prijímacie pohovory 

• Forma testu: doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s výberom 
odpovede (a, b, c, d), úlohy s krátkou odpoveďou. 

• Rozsah testu: 20 – 25 úloh (len v rozsahu učiva ZŠ) 
• Čas na vypracovanie: 60 minút 

• Povolené pomôcky: písacie potreby 

• Žiaci so ŠVVP: dlhší čas na vypracovanie a úprava veľkosti písma 

• Vzorový test zo slovenského jazyka a literatúry je na stránke školy 


