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Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2016/2017 
študijný odbor  63232 Q  daňové služby (trojročné vyššie odborné štúdium) 

 
V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 01. 2016, po vyjadrení Rady školy pri OA a so 
súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2016/2017 tieto kritériá prijímacieho konania pre 
pomaturitné štúdium: 
 

1. Škola otvára v školskom roku 2016/2017 1 triedu prvého ročníka trojročného vyššieho 
odborného štúdia študijného odboru  63232 Q daňové služby, do ktorého možno prijať 30 
žiakov. 

 
2. Termín podania prihlášky na prijímaciu skúšku: 

- 1. kolo - do 31. mája 2016 
- 2. kolo - do 31. júla 2016 
 

3. K prihláške na prijímaciu skúšku je potrebné priložiť kópiu maturitného vysvedčenia. 
 

4. Uchádzači budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky na základe splnenia stanovených 
kritérií. 

 
5. Kritériá  na prijatie bez prijímacej skúšky : 

 Úspešné vykonanie maturitnej skúšky 

 Účasť na vstupnom pohovore 

 Umiestnenie v zozname uchádzačov zoradenom zostupne podľa bodov dosiahnutých za 
priemerný prospech  z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

 Prijatí budú uchádzači do maximálneho počtu 30 žiakov zo všetkých kritérií. 
 

6. Termíny pohovoru a bodovanie uchádzačov: 

 Termíny pohovoru sú stanovené na: 
1. termín: 24. jún 2016 (piatok) 
2. termín: 25. august 2016 (štvrtok) 

 Body za dosiahnutý prospech z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa 
prideľujú za priemerný prospech z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 
vynásobený číslom 100. 
 

7. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov väčší alebo rovný ako 
uchádzač umiestnený na 31. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie. 

 
8. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý: 

a) má zmenenú pracovnú schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie 
sociálneho zabezpečenia 

b) má lepší percentil z predmetu materinský jazyk. 
 

9. Zápis prijatých uchádzačov bude v deň konania pohovoru v mesiaci jún, resp. august. 
 
 

Košice 23. 05. 2016 
 
 
 
        Ing. Peter   O r s z á g h 
                 riaditeľ školy 


