
 

 

K R I T É R I Á 
na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši  

pre školský rok 2017/2018 

Všeobecné podmienky 
Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle § 62 až § 68 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Plánovaný počet prijímaných žiakov: 

 6323 K hotelová akadémia   36 žiakov 

 6405 K pracovník marketingu  25 žiakov 

          cestovný ruch/obchod             

 6445 H kuchár                              18 žiakov  + 10 žiakov duálne vzdelávanie 

 6444 H čašník, servírka                18 žiakov + 10 žiakov duálne vzdelávanie   

 6451 H aranžér    9 žiakov 

 2964 H cukrár    9 žiakov 

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť: Vzhľadom na charakter odborov - kuchár, čašník, cukrár, 

hotelová akadémia, pracovník marketingu, aranžér, predavač  - môžu byť prijatí na štúdium len žiaci , 

ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne na prihláške potvrdil lekár. 

Žiak so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie  zariadenia  špeciálno-

pedagogického poradenstva k školskej integrácii a vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti 

študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Na prijímacích skúškach budú vytvorené podmienky 

s ohľadom na zdravotné postihnutie, o čom bude škola rodičov a žiaka v pozvánke na prijímacie 

skúšky  informovať. 

Oznámenie o kódoch žiakov v prijímacom konaní pre študijné odbory odošle riaditeľstvo školy do 

26.4.2017 a pre učebné odbory do 28.4.2017 

Prijímacie konanie pre duálne vzdelávanie je organizované samostatne ( viď ďalej bod D). 

 

Po prerokovaní v pedagogickej rade a po vyjadrení  rady školy určujem nasledovné k r i t é r i á pre 

prijímanie žiakov do 1. ročníka denného štúdia . 

 

A. Kritériá prijatia  na štúdium  do 1. ročníka študijných odborov 

hotelová akadémia a pracovník marketingu bez  prijímacích skúšok 
 
Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

žiakov základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %  

 

B. Kritériá prijatia  na štúdium  do 1. ročníka študijných odborov 

hotelová akadémia a pracovník marketingu na základe prijímacej 

skúšky 

 
B.1 Termíny prijímacej skúšky: I. termín  9.máj 2017 (pondelok)    

                                                  II. termín 11. máj 2017 (štvrtok) 

 

B.2 Profilové predmety na prijímacie skúšky 

Študijný odbor hotelová akadémia – prijímacia skúška sa bude konať zo slovenského jazyka 

a literatúry a z jedného cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) písomnou formou z učiva základnej 

školy určeného štátnym vzdelávacím programom pre základné školy. 

Študijný odbor pracovník marketingu - prijímacia skúška sa bude konať zo slovenského jazyka 

a literatúry a z matematiky písomnou formou z učiva základnej školy. 

 



B.3 Hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky  - bodový systém. Maximálny počet:  200 bodov. 

    40% bodov za priemerný prospech zo ZŠ za VI. až IX. ročník ( maximálne 80 bodov) 

    50% bodov za prijímaciu skúšku (100 bodov: SLJ /50 bodov, CUJ/50 bodov 

                                                                      alebo  SLJ /50 bodov MAT /50bodov) 

    10% bodov za monitor (maximálne 20 bodov) 

 

B.4 Za zníženú známku zo správania v základnej škole (VIII. až IX. ročník) sa žiakovi 

odpočítava  10 bodov za hodnotenie uspokojivé (2). Za známku zo správania uspokojivú (3) 

alebo neuspokojivú (4) v VIII. až IX. ročníku ZŠ, bude žiak vyradený z prijímacieho procesu.  

 
B.5 Uchádzači, ktorí boli úspešní riešitelia okresného kola olympiády z predmetov cudzie jazyky, 

matematika, prírodovedné predmety, záujmová činnosť, získajú bodový bonus 3  body, Úspešní 

riešitelia vyšších kôl olympiády získajú 5 bodov. Hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie 

v danej súťaži. Diplomy je potrebné priložiť k prihláške. 

  
B.6 Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe pomocných 

kritérií -  lepšia známka z CUJ na konci 8. ročníka 

            - lepšia známka zo SLJ na konci 8. ročníka 

            - známka zo správania 

 

B.7 Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.  
 

B.8 Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov a bude 

zverejnené najneskôr 15.5.2017 

 podľa pridelených kódov,  na informačnej tabuli školy pri vchode do budovy a na www.halm.sk. 

 

B.9 Kritériom úspešnosti vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 5 bodov spolu 

z obidvoch predmetov . 

 

B.10 Rozhodnutie o prijatí si uchádzači prevezmú 18. mája 2017 na sekretariáte školy. Zápis prijatých 

uchádzačov sa uskutoční 18. až 19. mája 2017 na sekretariáte školy. Zákonný zástupca  žiaka prinesie 

so sebou zápisný lístok. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný. 

 

B.11 V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto   

(napr. z dôvodu neúčasti na zápise a zákonný zástupca oznámi, že prijatý uchádzač nenastúpi) , 

riaditeľka školy v rámci autoremedúry prijme uchádzača, ktorý vykonal prijímacie skúšky úspešne a je 

v celkovom poradí uchádzačov najvyššie umiestnený. 

 

B.12 Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške, je povinný 

predložiť riaditeľke školy najneskôr v deň prijímacej skúšky  doklad o neúčasti ( PN od lekára, alebo 

potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí) 

 

C. Kritériá prijatia  na štúdium  do 1. ročníka učebných  odborov (troj- 

ročné štúdium) bez prijímacej skúšky 
 
C.1 Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

žiakov základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % . 

 

C.2  Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači - zoradení podľa dosiahnutých bodov – až   do 

plánovaného  počtu žiakov do jednotlivých učebných odborov nasledovne: 

 kuchár   28 žiakov z toho 10 pre duálne vzdelávanie    

 čašník   28 žiakov z toho 10 pre duálne vzdelávanie 

http://www.halm.sk/


 aranžér  9 žiakov  

 cukrár   9 žiakov 

 

 

C.3 Pri zaraďovaní žiakov do poradia bude uplatnený bodový systém (body za priemerný prospech zo 

všetkých predmetov okrem výchov a to z koncoročných vysvedčení za VI.,VII.,VIII. roč. a z  

vysvedčenia za 1. polrok IX. ročníka max. 90 % bodov a za testovanie v IX. roč. ZŠ max. 10% bodov. 

 

C.4 Za zníženú známku zo správania v základnej škole (VIII. až IX. ročník) sa žiakovi 

odpočítava  10 bodov .  

Za známku zo správania uspokojivú (3) alebo neuspokojivú (4) v VIII. až IX. ročníku ZŠ, 

bude žiak vyradený z prijímacieho procesu do učebného odboru kuchár a čašník, servírka.  
 

C.5 Uchádzači, ktorí boli úspešní riešitelia okresného kola olympiády z predmetov cudzie jazyky, 

matematika, prírodovedné predmety, záujmová činnosť, získajú bodový bonus 3  body. Úspešní 

riešitelia vyšších kôl olympiády získajú 5 bodov. Hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie 

v danej súťaži. Diplomy je potrebné priložiť k prihláške. 
 

C.6 Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe pomocných 

kritérií - lepšia známka z CUJ na konci 8. ročníka 

            - lepšia známka zo SLJ na konci 8. ročníka 

- lepšia známka zo správania 

 

C.7 Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.  
 

C.8 Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov a bude 

zverejnené najneskôr 28.4.2017 na informačnej tabuli školy pri vchode do budovy a na www.halm.sk. 

 

C.9 Rozhodnutie o prijatí si uchádzači prevezmú 4.mája 2017  na sekretariáte školy. Zápis prijatých 

uchádzačov sa uskutoční 4. až 5. mája 2017 na sekretariáte školy. Zákonný zástupca  žiaka prinesie so 

sebou zápisný lístok. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný. 

 

C.10 V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto   

(napr. z dôvodu neúčasti na zápise a zákonný zástupca oznámi, že prijatý uchádzač nenastúpi) , 

riaditeľka školy v rámci autoremedúry prijme uchádzača, ktorý je v celkovom poradí uchádzačov 

najvyššie umiestnený. 

 

 

 

D. Kritériá prijatia  na štúdium  do 1. ročníka učebných  odborov (troj- 

ročné štúdium) bez prijímacej skúšky pre duálne vzdelávanie 
 
D.1 Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač (s potvrdením pre duálne vzdelávanie od 

zamestnávateľa), ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka žiakov základnej školy dosiahol 

v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % . 

 

D.2  Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači (s potvrdením pre duálne vzdelávanie od 

zamestnávateľa)  - zoradení podľa dosiahnutých bodov – až   do plánovaného  počtu žiakov do 

jednotlivých učebných odborov nasledovne: 

 kuchár   10 žiakov   TMR a.s. Dem.Dolina 

  

 čašník   10 žiakov   TMR a.s. Dem.Dolina  



 

D.3  Pri zaraďovaní žiakov do poradia bude uplatnený bodový systém (body za priemerný prospech zo 

všetkých predmetov okrem výchov a to z koncoročných vysvedčení za VI.,VII.,VIII. roč. a z  

vysvedčenia za 1. polrok IX. ročníka max. 90 % bodov a za testovanie v IX. roč. ZŠ max. 10% bodov 

 

D.4 Za zníženú známku zo správania v základnej škole (VIII. až IX. ročník) sa žiakovi 

odpočítava  10 bodov .  

Za známku zo správania uspokojivú (3) alebo neuspokojivú (4) v VIII. až IX. ročníku ZŠ, 

bude žiak vyradený z prijímacieho procesu do učebného odboru kuchár a čašník, servírka.  
 

D.5 Uchádzači, ktorí boli úspešní riešitelia okresného kola olympiády z predmetov cudzie jazyky, 

matematika, prírodovedné predmety, záujmová činnosť, získajú bodový bonus 3  body. Úspešní 

riešitelia vyšších kôl olympiády získajú 5 bodov. Hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie 

v danej súťaži. Diplomy je potrebné priložiť k prihláške. 
 

D.6 Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe pomocných  

kritérií - lepšia známka z CUJ na konci 8. ročníka 

            - lepšia známka zo SLJ na konci 8. ročníka 

- lepšia známka zo správania 

 

D.7 Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.  
 

D.8 Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov. 

Poradie prijatých uchádzačov bude zverejnené samostatne najneskôr 28.4.2017 na informačnej tabuli  

školy pri vchode do budovy a na www.halm.sk. 

 

D.9 Rozhodnutie o prijatí si uchádzači prevezmú 4.mája 2017  na sekretariáte školy. Zápis prijatých 

uchádzačov sa uskutoční 4. až 5. mája 2017  na sekretariáte školy. Zákonný zástupca  žiaka prinesie 

so sebou zápisný lístok. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný. 

 

D.10 V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto   

(napr. z dôvodu neúčasti na zápise a zákonný zástupca oznámi, že prijatý uchádzač nenastúpi) , 

riaditeľka školy v rámci autoremedúry prijme uchádzača, ktorý je v celkovom poradí uchádzačov 

najvyššie umiestnený. 

 

Spoločné informácie 
 
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača 

odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Informácie o konaní resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľka školy v 

termíne do 6. júna 2017.  

Prerokované v pedagogickej rade dňa 7.marca 2017. 

 

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka platia len pre školský rok 2017/2018. 

 

 

 

V Lipt. Mikuláši 09.03.2017                                 Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy    

          



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


