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Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 

 

1. Prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia v Obchodnej akadémii Brezno pre 

študijný odbor 6317 M obchodná akadémia sa bude konať v súlade so zákonom     NR 

SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Prihlásení žiaci (ďalej len uchádzači) budú vykonávať prijímaciu skúšku v súlade              

s § 66  zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri 

rozhodovaní o prijatí sa bude prihliadať na priemerný prospech dosiahnutý na konci              

8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka, na výsledky dosiahnuté v externom testovaní 

žiakov 9. ročníka a na výsledky prijímacej skúšky.        

 

Uchádzači budú vykonávať prijímaciu skúšku formou písomnej skúšky z profilových 

predmetov v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 

v základnej škole. 

 

Profilové predmety a rozsah prijímacej skúšky pre študijný odbor 6317 M obchodná 

akadémia: 

 

- slovenský jazyk a literatúra - 45 minút 

- matematika                           - 45 minút. 

 

Z každého predmetu prijímacej skúšky musí uchádzač dosiahnuť minimálne 20 %-tnú 

úspešnosť. 

K prihláške na študijný odbor 6317 M – obchodná akadémia sa nevyžaduje potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

3. Postup pri prijímaní uchádzačov: 

 

Uchádzači budú zoradení do poradia úspešnosti podľa získaného súčtu počtu bodov za 

prospech v základnej škole a počtu bodov získaných na prijímacích skúškach. Pri rovnosti 

bodov sa prihliadne na úspešné umiestnenie v okresných, krajských a celoslovenských 

kolách predmetových olympiád a súťaží, ktoré súvisia so zvoleným odborom. O tejto 

skutočnosti musí uchádzač doložiť písomný doklad. Prijatí budú uchádzači, ktorí po 

zoradení podľa získaného počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu stanoveného 

plánom výkonov. 

 

Bez prijímacích skúšok bude prijatý žiak, ktorý v externom testovaní žiakov deviateho 

ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť 80 % a za 

prijímaciu skúšku mu bude pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať 

za prijímaciu skúšku. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej 

skúšky 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 

 



Pozvánka na prijímacie skúšky bude zaslaná najneskôr 5 dní pred konaním skúšok na 

adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške. 

 

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na 

prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke  školy žiadosť o povolenie 

vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadosť spolu 

s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny. Počet 

prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po 

vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia podľa 

získaných bodov. 

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy 

(www.habrezno.sk), v informačnom systému EduPage a v budove školy na verejne 

prístupnom mieste. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov budú uchádzači 

vedení pod číselným kódom.  

Riaditeľka školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-

mailu alebo poštou. 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač 

prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na  štúdium alebo potvrdenie o 

nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.  

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote 

do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

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

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

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

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 22. novembra 

2022 a sú platné pre prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia pre školský rok 

2024/2025. 

 
Príloha č. 1: Rozpis kritérií prijímacieho konania pre študijný odbor hotelová akadémia  
Prílohy č. 2: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
 

    

           Brezno  

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Eva Dočekalová 

                                                                                                               riaditeľka školy 

http://www.habrezno.sk/


Príloha č. 1: Rozpis kritérií prijímacieho konania pre študijný odbor hotelová akadémia 

 

1.  Prospech v základnej škole - na konci  8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka 

 

Priemerný prospech Získaný počet bodov 

1,00 - 1,50 25 

1,51 - 2,00 20 

2,01 - 2,50 15 

2,51 - 3,00 10 

   3,01 - a horší 5 

 

Ak škola dostane prihlášku žiaka zo školy, kde minimálne jeden z predmetov, ktorý sa 

započítava do priemeru bol na konci 8. ročníka alebo v prvom polroku 9. ročníka 

klasifikovaný slovným hodnotením do priemeru sa započíta známka 

z predchádzajúceho známkou klasifikovaného roku. V prípade potreby budeme 

kontaktovať základnú školu uchádzača.  

Ak majú všetci žiaci triedy pre vyučovací predmet na vysvedčení uvedené „absolvoval“, 

„aktívne absolvoval“, alebo „neabsolvoval“ tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do 

výpočtu priemerného stupňa klasifikácie z vyučovacích predmetov. 

 

 

2. Výsledky prijímacej skúšky 

 slovenský jazyk a literatúra       - maximálny počet bodov 10 

 zvolený cudzí jazyk                   - maximálny počet bodov 10   

 

3. Umiestnenie na 1. – 3. mieste krajskej alebo celoslovenskej predmetovej olympiády 

alebo víťazstvo v súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza. 

O tejto skutočnosti musí uchádzač doložiť písomný doklad - získaný počet bodov  5. 

    

4. Pri rovnosti bodov bude rozhodovať pomocné kritérium - lepšia známka z profilových 

predmetov v prvom polroku 9. ročníka základnej školy.      

 

Brezno  

 

                                                                                                         Mgr. Eva Dočekalová 

                                                                                                                 riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy č. 2: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

 

 

 
 (Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

Obchodná akadémia Brezno 

Malinovského 1 

977 01  Brezno 

 

 

V ............................................., dňa ......................  

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________  

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v 

študijnom/učebnom odbore___________________________________________ 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

 

 

 

 

                                                                                                         Podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Podpis zákonného zástupcu 

 

 
* nehodiace sa preškrtnite 

 

                         


