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     OBCHODNÁ  AKADÉMIA  

       NÁBR. K. PETROVIČA 1571, 

       031 47  Liptovský Mikuláš 

 

KRITÉRIÁ  PRE  PRIJÍ MACIE  KONANIE 

DO  1 .  ROČNÍKA DENNÉ HO ŠTÚDIA  

PRE  ŠKOLSKÝ  ROK  2 024/2025 

 

E D U I D  Š K O L Y  

1 0 0 0 0 7 7 7 0  

 

Š T U D I J N É  O D B O R Y  

6317 M OBCHODNÁ AKAD ÉMIA DUÁL    

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM  

 

1. Všeobecné podmienky 

 

Podľa § 65, § 62 až § 68 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 a v zmysle Usmernenia 

MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy určuje riaditeľka strednej školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE.  

 

2.  Zloženie prijímacej komisie  

  predseda -  Mgr. Anna Dvorščáková  

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

 

3.   

Názov 

študijného odboru 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 
Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia 

Profilové 

predmety 

6317 M 

obchodná akadémia - 

duál 

  ISCED 3A 4 roky SJL, MAT 

6325 M 

ekonomické lýceum 
  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. Prijímacie skúšky pre integrovaných žiakov škola nastaví podľa správy nie staršej ako dva 

roky a presných pokynov CPPPaP či špeciálneho pedagóga, ktoré budú priložené k prihláške uchádzača.  

Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením: 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so 

špecializáciu o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 

 

 

5.  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 
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Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich 

konania. 
-         § 68 ods. 1 riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam 

uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom 

školstva. 
-         § 68 ods. 2 riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr 

v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. 
-         Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy 

a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. 
-          Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva 

u riaditeľky školy. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 
-          V súlade s § 66 ods. 6,  riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne 

o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre 

žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. 
-          V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na 

prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti 

na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi 

strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade 

rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 
-         Prijímacie skúšky sú písomné a realizujú sa prezenčne. 
 

6.  KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ODBOR EKONOMICKÉ LÝCEUM 

Kritériá pre prijatie bez prijímacích skúšok 

V prípade, že uchádzač dosiahol v externom testovaní T9 úspešnosť najmenej 80% v každom predmete 

samostatne, je prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok. Takto prijatému žiakovi škola udelí maximálny 

počet bodov za prijímaciu skúšku a bude posudzovaný spolu s ostatnými uchádzačmi o štúdium. Riaditeľ školy 

odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích 

skúšok (ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude 

o tejto skutočnosti uchádzač informovaný) 

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 

Ak uchádzač nesplní kritérium na prijatie bez PS, bude konať prijímacie skúšky a bude posudzovaný podľa 

nasledujúcich kritérií: 

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 

 Prospech: 

Ak žiak dosiahol v 6., 7., 8. na konci roka a v 9. ročníku na polroka priemer 1,00 zo všetkých 

predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  (max. 20 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. 
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Prijímacie skúšky uchádzač vykonáva z predmetov:  

o Slovenský jazyka a literatúra (45 minút)– max. 100 bodov 

o Matematika (45 minút) – max. 100 bodov 

 

ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Predmetová olympiáda  

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

v okresnom alebo 1.mieste až 3. 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 Pytagoriáde, prípadne v súťažiach relevantných pre typ strednej školy. Uchádzačovi 

sa pridelia body iba za jedno najvyššie umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo v súťaži. 

Maximálny počet bodov 30. 

Okresné kolo 1. miesto 10 bodov 

Krajské kolo 1. miesto 20 bodov 

 2. miesto 15. bodov 

 3. miesto 10. bodov 

Celoslovenské/medzinárodné kolo 1. – 3. miesto 30 bodov 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní dosiahnuť je 430 bodov. 

Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky musí žiak dosiahnuť najmenej 85 bodov. 

    V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV BUDÚ 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 zmenenú 

pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacej skúšky, 

b/ dosiahol väčší počet bodov z prijímacích skúšok,  

c/ dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky z MAT,  

d/ získal väčší počet bodov z predmetových olympiád.  

 

7.  KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ODBOR OBCHODNÁ AKADÉMIA DUÁL 

Podľa týchto kritérií sú posudzovaní uchádzači o štúdium v duálnom systéme vzdelávania, ktorí 

budú v duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, s ktorým má škola uzavretú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní od septembra 2024. Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené 

zamestnávateľmi. 

V súlade s § 67, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí  

budú prijatí na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov. 

 

Kritériá pre prijatie bez prijímacích skúšok 

V prípade, že uchádzač dosiahol v externom testovaní T9 úspešnosť najmenej 80% v každom predmete 

samostatne, je prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok. Takto prijatému žiakovi škola udelí maximálny 

počet bodov za prijímaciu skúšku a bude posudzovaný spolu s ostatnými uchádzačmi o štúdium.. Riaditeľ 

školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania 

prijímacích skúšok (ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej 

skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač informovaný) 
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Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 

Ak uchádzač nesplní kritérium na prijatie bez PS, bude konať prijímacie skúšky a bude posudzovaný podľa 

nasledujúcich kritérií: 

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 

 Prospech: 

Ak žiak dosiahol v 6., 7., 8. na konci roka a v 9. ročníku na polroka priemer 1,00 zo všetkých 

predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  (max. 20 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. 

Prijímacie skúšky uchádzač vykonáva z predmetov:  

o Slovenský jazyka a literatúra (45 minút)– max. 100 bodov 

o Matematika (45 minút) – max. 100 bodov 

 

ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Predmetová olympiáda  

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

v okresnom alebo 1.mieste až 3. 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 Pytagoriáde, prípadne v súťažiach relevantných pre typ strednej školy. Uchádzačovi 

sa pridelia body iba za jedno najvyššie umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo v súťaži. 

Maximálny počet bodov 30. 

Okresné kolo 1. miesto 10 bodov 

Krajské kolo 1. miesto 20 bodov 

 2. miesto 15. bodov 

 3. miesto 10. bodov 

Celoslovenské/medzinárodné kolo 1. – 3. miesto 30 bodov 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní dosiahnuť je 430 bodov. 

   Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky musí žiak dosiahnuť najmenej 85 bodov. 

    V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV BUDÚ 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 zmenenú 

pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacej skúšky, 

b/ dosiahol väčší počet bodov z prijímacích skúšok,  
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c/ dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky z MAT,  

d/ získal väčší počet bodov z predmetových olympiád. 

 

8. VSTUPNÉ ÚDAJE:  

Povinnú dokumentáciu uchádzača tvoria: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon, 

u integrovaných žiakov odporučenie CPPPaP nie staršie, ako 2 roky. 

 

Do prvého ročníka strednej školy môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie 

podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Kritériá boli po doplnení prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 15. novembra 2022. 

  

Liptovský Mikuláš, 15. novembra 2022 

 

 

                         Mgr. Anna Dvorščáková 

                                                                                                                                          riaditeľka školy 
 


