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Kritériá prijímacieho konania 
pre pomaturitné kvalifikačné štúdium 

 

 

 
I. Všeobecné ustanovenia: 

 
Na základe § 69 Zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade dňa   

11.05. 2016 určujem kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka 2-ročného 
pomaturitného kvalifikačného štúdia 6292 N hospodárska informatika pre školský rok 

2016/2017. 
 
Na základe rozhodnutia Odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja riaditeľ školy 

prijme na štúdium do 1.  ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia 6292 N 

hospodárska informatika v školskom roku 2016/2017 do jednej triedy 30 uchádzačov 

o štúdium.   

 

Do 1. ročníka 2-ročného denného pomaturitného kvalifikačného štúdia 6292 N hospodárska 

informatika môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie  podľa 

§ 16 ods. 4 písm. d) alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c)  

školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania a ktorého riadne vyplnená prihláška 

na štúdium bude doručená riaditeľovi školy do:  

31. mája 2016 (uchádzači, ktorí ukončili strednú školu)   
31. júla 2016   (uchádzači neprijatí na štúdium na VŠ).  

 

Uchádzači o štúdium budú prijímaní podľa podmienok určených v bode II.  

Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať v dvoch termínoch:  

termín – 23. júna 2016 

termín – 25. augusta 2016  
  

II. Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní  
  

Na základe § 69 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzači o štúdium budú prijímaní bez 
prijímacej skúšky podľa poradia, ktoré zohľadní výsledky maturitnej skúšky.  

Pre určenie poradia sa výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a z ľubovoľnej 

formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky započítavajú nasledovne:   

klasifikačný stupeň výborný chválitebný dobrý dostatočný 

body 5 4 3 2 

 
Ďalšie body uchádzač získava za výsledky externej časti maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, pričom sa prepočet percent úspešnosti v externej 
časti na body bude realizovať nasledovne: 

Najvyššie dosiahnuté percento úspešnosti 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 

body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



Uchádzač môže získať: 

a) maximálne 20 bodov za výsledky  formy internej časti maturitnej skúšky  a praktickej 

časti odbornej zložky maturitnej skúšky, 
b) maximálne 20 bodov za výsledky z externej časti maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. 

 

Podmienky pre prijatie  - uchádzač splnil kritériá prijímacieho konania, ak sa v celkovom 

poradí umiestnil aspoň na 30. mieste.   

 

Rovnosť bodov - v prípade rovnakého počtu bodov na 30. mieste v študijnom odbore 6292 N 

hospodárska informatika podľa zostaveného poradia bude prijatý uchádzač:  

a) ktorý je podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanom so zmenenou 
pracovnou schopnosťou (Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods. 3),  

b) s vyšším počtom bodov z externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,  

c) v prípade, že nie je možné rozhodnúť podľa bodov a), b) prijatie odporučí prijímacia 

komisia. O prijatí rozhodne riaditeľ školy.  

 

V prípade, že uchádzač maturuje v mimoriadnom skúšobnom období v septembri a počet 

prijatých uchádzačov je menší ako 30, môže byť podmienečne prijatý. O prijatí rozhodne 

riaditeľ školy. 
 

Aby žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, musí získať minimálne 8 bodov zo 40.   

Ak sa žiak nezúčastní zápisu, nebude prijatý na štúdium na našej škole. 

 
 

 
11. 5. 2016 Mgr. Ľubomír Vida 

 riaditeľ školy. 


