
1. V školskom roku 2021/2022 otvárame: 

 2 triedy bilingválneho štúdia v odbore 6317 M 74 (slovensko-anglické) pre žiakov 
8. a 9. ročníka , spolu 48 žiakov, 

 3 triedy 4-ročného štúdia 6317 M obchodná akadémia pre žiakov 9. ročníka, spolu 
90 žiakov v zameraniach obchodná akadémia, obchodná akadémia s rozšírenou 
športovou prípravou, obchodná akadémia – marketing vo finančných službách. 

 Viac info po kliknutí tu. 
2. Viac informácií o jednotlivých odboroch našej školy nájdete po kliknutí tu.  
3. Termín podania prihlášok na stredné školy (aj pre bilingválny odbor, aj pre 4-ročný odbor 

obchodnej akadémie) je do 8. apríla 2021 riaditeľovi ZŠ, ktorý do 16. apríla 2021 tieto 
prihlášky pošle na SŠ. 

4. Prihlášky môžete podávať cez portál EduPage (ak ho ZŠ využíva) a tiež papierovou formou.  
5. Prijímacie konanie pozostáva z prijímacej skúšky z: 

 bilingválny odbor robí prijímačky z matematiky, slovenského jazyka a všeobecných 
jazykových predpokladov (test v slovenčine, pripravuje ho školská psychologička 
a možno ho chápať ako psychotest, hra so slovíčkami, skladanie viet a pod.). Aby ste 
si takýto test predpokladov vedeli predstaviť, vzorové úlohy nájdete na stránke školy 
pri okruhoch na príjimačky pre bilingvál.  

 4-ročný odbor obchodná akadémia vo všetkých zameraniach robí prijímačky 
z matematiky a slovenského jazyka. 

6. Známky zo základných škôl neberieme do úvahy, keďže niektoré základné školy hodnotili na 
vysvedčení slovne. Takisto výsledky Testovania 9 (tzv. monitor) nebudú zohľadnené, keďže 
ten sa koná až po prijímacích skúškach na stredné školy. 

7. Termíny prijímacích skúšok sú nastavené na prvé dva májové týždne a pozvánka vám bude 
doručená buď cez Edupage alebo poštou aj s kódom uchádzača v dostatočnom predstihu.  

8. V prípade, že pandemická situácia neumožní konať fyzicky prijímacie skúšky v škole, sme 
pripravení test s výberom odpovedí preniesť aj do online priestoru. 

9. Všetky testy budú navrhnuté tak, aby odzrkadľovali aktuálnu pandemickú situáciu, ich 
náročnosť bude prispôsobená tomu, čo sa reálne na základných školách dalo prebrať 
a zohľadníme predpokladanú úroveň vedomostí žiakov. Okruhy tém, z ktorých boli jednotlivé 
testy zostavené na bilingválny odbor nájdete po kliknutí tu a na 4-ročný odbor obchodná 
akadémie po kliknutí tu. 

10. Oficiálne zverejnené kritériá prijímania nových žiakov sú pre bilingválny odbor štúdia 
zverejnené tu a pre 4-ročný odbor štúdia sú zverejnené tu.  

11. Je možné, že ešte vám napadnú nejaké ďalšie otázky k štúdiu, prijímačkám alebo odborom. 
Pokojne nás môžete kedykoľvek kontaktovať mailom (krizanovic@oadudova.sk, 
beresova@oadudova.sk). Rozhodli sme sa však zostať pre vás online aj cez MS Teams a to 
v termínoch 9. marca 2021, 16. marca 2021, 23. marca 2021 a 30. marca 2021 (vždy 
v utorok) v čase od 12:00 do 13:00 h. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi.  

12. Všetky informácie k prijímaciemu konaniu a rôzne aktuality pravidelne zverejňujeme na 
stránke školy www.oadudova.sk, na našom Facebooku či Instagrame.  

 
Na záver mi dovoľte zaželať vám šťastný výber strednej školy a budem rád, ak sa rozhodnete pre 
našu Obchodnú akadémiu na Dudovej v Petržalke. Držím palce pri prijímacích pohovoroch a teším sa 
na vás v septembri. 
 
S pozdravom 

Mgr. Dominik Križanovič 
riaditeľ školy 
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