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

pre školský rok 2023/2024  
 
Všeobecné podmienky 
Prijímacie konanie pre prijatie žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov denného 
štúdia pre škol. rok 2023/24 sa uskutoční  v zmysle § 62 až § 68 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 
245/2008 Z.z a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu 
konaniu na šk. rok 2023/24 
 
Počty žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 
 Študijné odbory: 
•  6323 K hotelová akadémia      
•  6405 K pracovník marketingu, cestovný ruch   
•   6442 K obchodný pracovník – duálne vzdelávanie          (viď samostatné kritériá) 

Učebné odbory: 
•  6445 H kuchár              
•  6445 H kuchár – duálne vzdelávanie    (viď samostatné kritériá) 
•   6444 H čašník, servírka            
•   6444 H čašník,servírka – duálne vzdelávanie                       viď samostatné kritériá) 
• 6451 H aranžér       
•  2964 H cukrár         
 
Prihlášky na štúdium: 
• Termín na podanie prihlášky na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania určí MŠVVaŠ SR 
• Spôsob podania : 

a) elektronicky cez  eduPage – skontrolovaná riaditeľom školy   
b) alebo poštou resp. osobne – podpísaná uchádzačom a obidvoma rodičmi ( ak jeden rodič tak je 

potrebné vyhlásenie)  
Prílohy k prihláške predložiť v elektronickej, alebo v listinnej forme ( napr. lekár. správy, 
vyjadrenia ku škol.  integrácii,  diplomy zo súťaží) 

• Údaje školy:  Hotelová akadémia   EDUID: 10000 7726, adresa: Čs. brigády 1804, 031 01 
Liptovský Mikuláš, tel 044 55 229 72, e-mail: prijimaci.proces@halm.sk 

 
Žiak so zdravotným znevýhodnením (fyzickým alebo psychickým) predloží spolu s prihláškou 
vyjadrenie  zariadenia  špeciálno-pedagogického poradenstva k školskej integrácii a vyjadrenie 
všeobecného lekára  (podľa povahy znevýhodnenia odborného lekára) o schopnosti študovať zvolený 
odbor výchovy a vzdelávania  nie staršie ako dva roky.  
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so 
špecializáciou všeobecné lekárstvo , o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor. 
Špeciálny pedagóg odporučí pre žiakov so zdravotným znevýhodnením úpravu prijímacej skúšky 
s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie po konzultácii s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. 
 

A. Kritériá prijatia  na denné štúdium  do 1. ročníka študijných odborov 
hotelová akadémia a pracovník marketingu 

• bez prijímacej skúšky  
Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač,  ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť 
najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne. Rozhodnutie o prijatí bude 
zaslané najneskôr  7 dní pred konaním prijímacej skúšky . 
Maximálny počet bodov v prijímacom konaní bez prijímacej skúšky je 195 bodov. 



• na základe prijímacej skúšky 
A.1 Termíny prijímacej skúšky: I. termín  určí MŠVVaŠ SR  
                                                       II. termín určí MŠVVaŠ SR 
 
A.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 určeného štátnym vzdelávacím 
programom pre základné školy. 
 
Časový limit trvania skúšky - na každý predmet je určený limit 45 minút. Harmonogram priebehu 
skúšky je žiakom oznámený pred začiatkom skúšky. 
 
A.3 Hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky  a rozhodovanie o prijatí na štúdium  
 
Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia za prospech na ZŠ, z výsledkov prijímacej 
skúšky a z ďalších kritérií.  Maximálny počet je  195 bodov z toho: 
      1.  Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie 
bez výchov, zo VI. a VII., VIII. ročníka a z polročnej klasifikácie z IX. ročníka :  maximálne 80 bodov 
Príloha č.1 
      2.   Za prijímaciu skúšku:   maximálne 100 bodov: SLJ /50 bodov, CUJ/50 bodov 
                                                                                        alebo  SLJ /50 bodov MAT /50bodov) 
      3.  Ďalšie kritériá:   
-     za zníženú známku zo správania v základnej škole (VII., VIII. a IX. ročník) sa žiakovi 
odpočítava  10 bodov . 
-    za každé prvé až piate miesto v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole  v olympiáde zo 
SJL, cudzieho jazyka, MAT, DEJ,FYZ, CHE, BIO a Pytagoriáde sa žiakovi pripočítavajú body 
nasledovne: za 1 .až 3 miesto 10 bodov, za 4. až 5 miesto 5 bodov. 
-    za každé prvé až tretie miesto v okresnom alebo krajskom kole v prednese Hviezdoslavov Kubín sa 
žiakovi pripočíta 5 bodov.   Diplomy je potrebné priložiť k prihláške 
 
A.4 Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe pomocných 
kritérií  -   riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,   
                pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 
            -  lepšia známka z CUJ v 1. polroku  9. ročníka 
            -  lepšia známka zo SLJ v 1. polroku  9. ročníka 
            -  známka zo správania 
 
A.5  Do študijného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 
16 ods.3 písm. b, a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
A.6 Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov   
v prijímacom konaní aj s  informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo 
neúspešne. 
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov podľa prideleného číselného kódu. Číselný kód uchádzača 
vygeneruje systém eduPage a bude uvedený v rozhodnutí, ktoré príde na rodičovské konto v eduPage.  
Poradie uchádzačov  bude zverejnené  na informačnej tabuli školy pri vchode do budovy a na 
www.halm.sk. 
 
  



A.7 Kritériom úspešnosti vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 5 bodov spolu 
z obidvoch predmetov . 
 
A.8 Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania  bude zaslané zákonnému zástupcovi uchádzača , 
ktorý je uvedený v prihláške cez informačný systém EduPage, alebo prostredníctvom e-mailu alebo 
poštou. 
 
A.9 Každý účastník prijímacieho konania je povinný  doručíť strednej škole, do ktorej bol uchádzač 
prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení  žiaka na štúdium .  V prípade,  ak 
uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka, rozhodnutie , 
ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na našej škole, je neplatné!   
Vzor potvrdenia  -  Príloha č. 2. 
  
A.10 Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač  alebo zákonný zástupca 
maloletého odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 
 
A.11 V súlade s § 66 ods.6, riaditeľka 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.  
 
A.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). Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacej skúšky 
najneskôr v poslednom týždni augusta 2023. Riaditeľka strednej školy v takom prípade rezervuje miesto 
v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 
 

B. Kritériá prijatia  na štúdium  do 1. ročníka učebných  odborov (troj- 
ročné štúdium) bez prijímacej skúšky 

 
B.1 Do učebného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 
ods.3 písm. b, a splnil podmienky prijímacieho konania.  
 
B.2  Pri zaraďovaní žiakov do poradia a pri rozhodovaní o prijatí na štúdium  bez prijímacej skúšky 
budú uchádzači  zoradení podľa dosiahnutých bodov za prospech zo základnej školy a za ďalšie 
kritériá. Maximálny počet je  95 bodov 
 
B.3  Bodovanie študijných výsledkov zo základnej školy :  body budú pridelené podľa známok 
z koncoročnej klasifikácie bez výchov zo VI. a VII. ,VIII. ročníka a z polročnej klasifikácie z IX. 
ročníka  - Bodové hodnotenie - Príloha č. 3 
 
B.4  Ďalšie kritériá:   
 -   za zníženú známku zo správania v základnej škole (VII., VIII. a IX. ročník) sa 
žiakovi odpočítava  10 bodov . 

-   za každé prvé až piate miesto v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole  v olympiáde 
zo SJL, cudzieho jazyka, MAT, DEJ,FYZ, CHE, BIO a Pytagoriáde sa žiakovi pripočítavajú body 
nasledovne: za 1 . až 3. miesto 10 bodov, za 4. až 5 miesto 5 bodov. 

- za každé 1. až 3. miesto v okresnom alebo krajskom kole v prednese Hviezdoslavov Kubín sa 
žiakovi pripočíta 5 bodov. 
Diplomy je potrebné priložiť k prihláške 
 
B.5 Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe pomocných 
kritérií  -   riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,   
                pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 



            -  lepšia známka z CUJ v 1. polroku  9. ročníka 
            -  lepšia známka zo SLJ v 1. polroku  9. ročníka 
            -   známka zo správania 
 
B.6 Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov 
a bude zverejnené podľa číselných kódov. Číselný kód uchádzača vygeneruje systém eduPage a bude 
uvedený v rozhodnutí, ktoré príde na rodičovské konto v eduPage.  
Poradie uchádzačov bude zverejnené  na informačnej tabuli školy pri vchode do budovy a na 
www.halm.sk. 
 
B.7  Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania  bude zaslané zákonnému zástupcovi uchádzača 
, ktorý je uvedený v prihláške cez informačný systém eduPage, alebo prostredníctvom e-mailu alebo 
poštou. 
  
B.8 Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač  alebo zákonný zástupca maloletého 
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 
B.9 Zákonný zástupca maloletého uchádzača je povinný  doručíť strednej škole, do ktorej bol uchádzač 
prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení  žiaka na štúdium .  V prípade ak 
uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka, rozhodnutie , 
ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v našej škole, je neplatné!   
Vzor potvrdenia  -  Príloha č. 2. 
 
B.10  V súlade s §66 ods.6, riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne 
o tom, či sa na škole vykoná prijímacie konanie v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre 
žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.  
 
 
Spoločné  ustanovenia 
 
Kritériá  prijímacieho konania na denné štúdium do učebných a študijných odborov boli prerokované 
v pedagogickej rade. 
 
Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka platia len pre školský rok 2023/2024. 
 
Príloha č. 1 - Bodové hodnotenie pre odbory hotelová akadémia, pracovník marketingu 
a obchodný pracovník 
Príloha č. 2 – Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium 
Príloha č. 2 – Bodové hodnotenie pre učebné odbory kuchár, čašník, cukrár, aranžér 
 
 
 
 
 
 
V Lipt. Mikuláši 25.1.2022                                 Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy    
          
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

 
BODOVÉ HODNOTENIE  prijímací proces pre šk. rok 2023/2024 študijné odbory: 

 
hotelová akadémia (HA), pracovník marketingu (PM), obchodný pracovník (OP) 

 
 

1. Pridelenie bodov za priemerný prospech zo ZŠ podľa tabuľky - 40% hodnotenia = 80 bodov 
 

 
Priemer Body Priemer Body 
1,00 - 1,1 80 2,31 - 2,4 28 
1,11 - 1,2 76 2,41 - 2,5 24 
1,21 - 1,3 72 2,51 - 2,6 20 
1,31 - 1,4 68 2,61 - 2,7 16 
1,41 - 1,5 64 2,71 – 2,8 12 
1,51 - 1,6 60 2,81 – 2,9 8 
1,61 - 1,7 56 2,91 – 3,0 4 
1,71 - 1,8 52 3,01 – 3,1 0 
1,81 - 1,9 48   
1,91 - 2,0 44   
2,01 - 2,1 40   
2,11 - 2,2 36   
2,21 - 2,3 32   

 
 
2. V prípade, že prospech uchádzača v IX. ročníku nebol hodnotený známkou, ale slovným 
hodnotením, alebo absolvoval, budú pri zohľadnení študijných výsledkov pridelené body za  
predchádzajúci  ročník, v ktorom bol predmet hodnotený,  započítané dvakrát. 
 
3. Pridelenie bodov za olympiády okresné, krajské, celoslovenské – bonus = 5 bodov a 10 
bodov za krajské a vyššie kolá. 
 
4. Body za prijímacie skúšky 50% hodnotenia =100 bodov (SJL/50 bodov,CUJ/50 bodov) HA 
                  (SJL/50 bodov,MAT/50bodov) PM 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši  25.01.2022    Ing. Katarína  U l i č n á 
            riaditeľka školy  
 
 
 



Príloha č. 2 
 
 

Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec 
 

 

Hotelová akadémia 
riaditeľstvo 
Čs. brigády 1804 
031 01  Liptovský Mikuláš 
 

                                                           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 
 
 

• prosím nehodiace sa preškrtnite 
 
 

 
 



 
Príloha č. 3 
 
BODOVÉ HODNOTENIE  prijímací proces pre šk. rok 2023/2024 učebné odbory: 
 

kuchár, čašník, aranžér, cukrár 
 

 
1. Pridelenie bodov za priemerný prospech zo ZŠ podľa tabuľky - 90% hodnotenia =90 bodov 
 

 
Priemer Body Priemer Body 
1,00 - 1,1 90 2,31 - 2,4 38 
1,11 - 1,2 86 2,41 - 2,5 34 
1,21 - 1,3 82 2,51 - 2,6 30 
1,31 - 1,4 78 2,61 - 2,7 26 
1,41 - 1,5 74 2,71 – 2,8 22 
1,51 - 1,6 70 2,81 – 2,9 18 
1,61 - 1,7 66 2,91 – 3,0 14 
1,71 - 1,8 62 3,01 – 3,1 10 
1,81 - 1,9 58 3,11 – 3,2 06 
1,91 - 2,0 54 3,21 – 3,3 02 
2,01 - 2,1 50 3,31 – 3,4 0 
2,11 - 2,2 46   
2,21 - 2,3 42   

 
 
2. V prípade, že prospech uchádzača v IX. ročníku nebol hodnotený známkou, ale slovným 
hodnotením, alebo absolvoval, budú pri zohľadnení študijných výsledkov pridelené body za  
predchádzajúci  ročník, v ktorom bol predmet hodnotený,  započítané dvakrát. 
 
3. Pridelenie bodov za olympiády okresné, krajské, celoslovenské – bonus = 5 bodov a 10 
bodov za krajské a vyššie kolá. 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši  25.01.2022          Ing. Katarína  U l i č n á 
            riaditeľka školy  
 
 
 
 
 
 



 
 


