
 

  

 

     OBCHODNÁ  AKADÉMIA  

       NÁBR. K. PETROVIČA 1571, 

       031 47  Liptovský Mikuláš 

 

KRITÉRIÁ  PRE  PRIJÍ MACIE  KONANIE 

DO  1 .  ROČNÍKA DENNÉ HO ŠTÚDIA  

P R E   Š K O L S K Ý   R O K   2 0 2 1 / 2 0 2 2  

 

Š T U D I J N Ý  O D B O R  

6317 M OBCHODNÁ AKAD ÉMIA   a    6325  M EKONOMICKÉ  LÝCEUM  

 

1. Všeobecné podmienky 

 

Podľa § 161k zákona 245/2008 Z. z.: Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sú spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, 

spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Podľa §150 ods.8 písm. c zákona 245/2008: Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna 

situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, alebo ak v 

období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život 

alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť 

o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí 

o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov. 

 

2.  Zloženie prijímacej komisie  

  predseda -  Mgr. Anna Dvorščáková  

 členovia -  Mgr. Jana Gajdošová,  Mgr. Z. Jánošíková, Ing. M.Šeďová, Mgr. T. Púplavová 

 

3.  Do prvého ročníka bude prijatých spolu 42 žiakov 

Názov 

študijného odboru 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 
Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia 

Profilové 

predmety 

6317 M 

obchodná akadémia 
1  21 ISCED 3A 4 roky SJL, MAT 

6325 M 

ekonomické lýceum 
1 21 ISCED 3A 4 roky SJL, MAT 

 

4.   V zmysle Školského vzdelávacieho programu môžeme prijímať žiakov s vývinovými poruchami 

 učenia, žiakov s telesným postihnutím, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti a žiakov s poruchami 

 správania. 

 

5.  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia  

a) v prvom termíne 3. mája 2021,  

b) v druhom termíne 10. mája 2021. 



o Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie 

na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na 

vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

o Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie 

pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

o Škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a do 20. 

mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa 

výsledkov prijímacieho konania. 

o Škola doručí do 20. mája 2021 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej 

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

o Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. mája strednej škole, do 

ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

o Škola zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo 

na výveske strednej školy. 

o Škola oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu 

uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je 

prijatý na inú strednú školu. 

 

o  Po druhom kole riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí a uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača doručí škole záväzné potvrdenie. 

 

6.  KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 

Povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. (max. 180 bodov) 

o slovenský jazyk a literatúra  

o matematika 

Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. (max. 54 bodov) 

o anglický jazyk 

Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. (max. 36 bodov) 

o  občianska náuka 

 Prospech: 

Ak žiak dosiahol v 6., 7., 8. ročníku stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  (max. 15 bodov) 



Slovné hodnotenie: 

Ak bol žiak z niektorého predmetu hodnotený slovne a základná škola neurobila prevod 

hodnotenia na známku, nahradí stredná škola slovné hodnotenie v danom polroku aritmetickým 

priemerom známok z toho predmetu v ostatných ročníkoch. 

V prípade, že sa uskutočnia prijímacie skúšky, môžu uchádzači získať ďalších 200 bodov 

SJL – 100 bodov 

MAT – 100 bodov 

 

ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body z intervalu 〈0; 100〉 bodov za záväzný záujem o štúdium 

a úspechy v súťažiach. 

Predmetová olympiáda  

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

v okresnom alebo 1.mieste až 5. mieste. v krajskom kole vo 8. alebo 9. ročníku, v celonárodnom 

a medzinárodnom kole v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, 

GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde prípadne v súťažiach relevantných pre typ 

strednej školy. Maximálny počet bodov 50. 

Vážny záujem o štúdium 

 Za vážny záujem o štúdium – dve prihlášky na Obchodnej akadémii L. Mikuláš v dvoch odboroch 

žiak získa 50 bodov. 

7.  V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 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 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy 

alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Kritériá boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 15. februára 2021. 

 

  

Liptovský Mikuláš, 29. januára 2021 

 

 

                         Mgr. Anna Dvorščáková 

                                                                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

 

 


