
 

  

 

     OBCHODNÁ  AKADÉMIA  

       NÁBR. K. PETROVIČA 1571, 

       031 47  Liptovský Mikuláš 

 

KRITÉRIÁ   PRE  PRIJÍMACIE   KONANIE 

DO  1 .  ROČNÍKA DENNÉ HO ŠTÚDIA  

P R E   Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 9 / 2 0 2 0  

 

Š T U D I J N Ý  O D B O R  

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA    a    6325  M EKONOMICKÉ  LÝCEUM  

 

 

1. Všeobecné podmienky 

Podľa § 65 ods. 2 zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 1. kolo prijímacích   skúšok 

uskutoční v 1. termíne 13. 05. 2019 (pondelok) a v 2. termíne 16. 05. 2019 (štvrtok). 

 

2.  Zloženie prijímacej komisie  

 predseda -   Mgr. Anna Dvorščáková  

 členovia -  Mgr. Jana Gajdošová,  Mgr. Janka Klepáčová,  Mgr. Zuzana Jánošíková, Ing.  Stanislav 

Peniaško, Mgr. Tatiana Púplavová. 

 

3.  Do prvého ročníka bude prijatých spolu 41 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 20 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.  Prijatie žiakov bez prijímacích skúšok  

 Uchádzači, podľa § 65 ods. 4 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

 zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí                                      

 v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete 

 samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacích skúšok. 
  

 Ostatným uchádzačom pozvánky na prijímaciu skúšku a pridelený kód odošle riaditeľstvo školy 

 najneskôr do 03. 05. 2019. 

 

6.  Prijatie žiakov na základe prijímacej skúšky 

 Prijímacia skúška sa bude konať zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky (profilové predmety) 

 písomnou formou z učiva podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre 

 základné školy. 



 

 Pri hodnotení výsledkov prijímacej skúšky bude uplatnený bodový systém, pričom: 

 za prospech zo základnej školy získa uchádzač maximálne   80 bodov 

 za Testovanie 9 získa uchádzač maximálne  200 bodov * 

 za prijímaciu skúšku získa uchádzač maximálne  200 bodov * 

 

* 1% zodpovedá 1 bodu 

 Pri hodnotení priemerného prospechu zo ZŠ sa bude brať do úvahy prospech, ktorý dosiahol 

uchádzač v posledných dvoch klasifikačných obdobiach: v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku  9. 

ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika spolu za oba ročníky. 

 

 Hodnotenie: známka výborný 20 bodov, chválitebný 15 bodov, dobrý 10 bodov, dostatočný 5 bodov, 

 nedostatočný 0 bodov - maximálne 40 bodov. 

 

 Poradie prijatých uchádzačov bude určené celkovým počtom dosiahnutých bodov osobitne 

pre každý študijný odbor. 

 

7. Pokiaľ by viac uchádzačov dosiahlo rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe                      

 pomocných kritérií, a to v poradí: 

 prednosť má uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe písomnej žiadosti 

zákonných zástupcov o prijatí žiaka (so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) 

a písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva. Ak sa nedá určiť 

poradie podľa tohto kritéria, tak: 

 prednosť má uchádzač s lepším percentom úspešnosti na celoslovenskom testovaní žiakov 

deviateho ročníka základnej školy (Testovanie 9) z obidvoch predmetov. Ak sa nedá určiť 

poradie podľa tohto kritéria, tak: 

 prednosť má uchádzač s lepšou známkou z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra               

a matematika. Ak sa nedá určiť poradie podľa tohto kritéria, tak: 

 prednosť má talentovaný žiak, ktorý bol úspešný v súťažiach na celoslovenskej úrovni. Ak sa 

nedá určiť poradie podľa tohto kritéria, tak: 

 prednosť má uchádzač, ktorý dosiahol lepší priemer z matematiky za 8. ročník - koncoročné 

vysvedčenie a 9. ročník - polročné vysvedčenie.  

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Oznámenie o tom, že uchádzač nemusí robiť prijímacie skúšky v zmysle bodu 5 Všeobecných 

 podmienok, odošle riaditeľstvo školy do 30. 04. 2019. Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční               

 v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude oznámený v rozhodnutí o prijatí. 

8.2.  Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené pod kódmi na webovom sídle školy 

 (www.oalm.eu) po druhom termíne do 19. 05. 2019. 

8.3. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov odošle riaditeľstvo školy do 20.05.2019.  

 Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude  

 oznámený v rozhodnutí o prijatí a na webovom sídle školy. 

8.4. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne alebo zruší zápis vyzdvihnutím zápisného lístka, 

rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu úspešnému uchádzačovi   

v poradí, ktorý si podal odvolanie. 

8.5. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia 

 rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľa Obchodnej akadémie, Nábr. K. Petroviča 1571, 

 031 47 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva 

 a športu v Žiline. 

http://www.oalm.eu/


8.6. Najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa školy o  uskutočnení prípadného 2. kola 

 prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého 

 ročníka je 5. jún 2019. Druhé kolo prijímacích pohovorov bude 18. júna 2019. 

 

Kritériá boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31. januára 2019. 

 

 Liptovský Mikuláš, 27. februára 2019 

 

 

                         Mgr. Anna Dvorščáková 

                                                                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

 


