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Z Á P I S N I C A  
ZO ZASADNUTIA PRIJÍMACEJ KOMISIE OBCHODNEJ AKADÉMIE KOŠICE, WATSONOVA 61, 

KONANEJ DŇA 11. MÁJA 2017  

Prítomní:  
Ing. Peter ORSZÁGH, riaditeľ školy 
 
Členovia prijímacej komisie v tomto zložení: 
Ing. Jana MAZAGOVÁ, zást. riad. školy  
Mgr. Jozef BARTA, zást. riad. školy 
Ing. Richard HRITZ, zást. riad. školy 
Ing. Eva KITOVÁ,  ŠVL 

Komisia postupovala podľa kritérií, ktoré boli prerokované na pedagogickej rade dňa 24. januára 2017. 

1. Obchodná akadémia otvára v školskom roku 2017/2018  2 triedy prvého ročníka študijného odboru 6317 M  obchodná 
akadémia, v zmysle VZN  Košického samosprávneho kraja č. 15/2016. Do triedy je možné po prerokovaní v rade školy 
a v pedagogickej rade školy prijať 60 žiakov. 

2.  Záujem o štúdium v danom študijnom odbore prejavilo  139  uchádzačov. 

3. Bez prijímacej skúšky boli prijatí dvaja uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 
základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej  90 %. Na štúdium sa  v stanovenom termíne 
zapísal 1 uchádzač. 
 
4. Prijímacie skúšky vykonalo 113 uchádzačov; 25 uchádzačov sa na prijímacích skúškach nezúčastnilo a neospravedlnilo 
svoju neúčasť. Jeden uchádzač sa prijímacích skúšok nezúčastnil zo zdravotných dôvodov a jeho zákonný zástupca požiadal 
o náhradný termín po ukončení práceneschopnosti. Prijímacie skúšky vykonalo úspešne 111 uchádzačov, dvaja uchádzači 
nevyhoveli kritériám. 

5. Prijať je možné 58 uchádzačov v riadnom termíne a 1 uchádzača v náhradnom termíne podľa počtu stanoveného VZN 
KSK.   

6. Prijímacia komisia odporúča riaditeľovi školy prijať 58 uchádzačov na základe  kritérií  prijímacieho konania, jedného 
uchádzača  prijať na základe výsledkov prijímacej skúšky v náhradnom termíne, ktorý sa určí po ukončení práceneschopnosti 
uchádzačov. 
 
7. Riaditeľ školy zverejní zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov na www stránke školy do 12. mája 2017. 
 
8. Rozhodnutia o prijatí si zákonní zástupcovia uchádzačov prevezmú osobne  dňa 15. mája 2017  v čase od 09.00 do 17.00 h 
a 16. mája 2017 v čase od 08.00 do 16.00 h na sekretariáte školy. V prípade, že si prijatí uchádzači neprevezmú rozhodnutie 
o prijatí, budú im rozhodnutia zaslané poštou. 
 
9.  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 15. mája 2017  v čase od 09.00 do 17.00 h a 16. mája 2017 v čase od 08.00 
do 16.00 h. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v stanovených termínoch, na uvoľnené miesto bude oslovený zákonný zástupca 
uchádzača v poradí podľa umiestnenia a prejaveného záujmu. 
 
10.  Rozhodnutia o neprijatí si zákonní zástupcovia prevezmú dňa 15. mája 2017  v čase od 09.00 do 17.00 h a 16. mája 2017 
v čase od 08.00 do 16.00 h na sekretariáte školy. Ak si v stanovenom čase rozhodnutia neprevezmú,  budú im zaslané poštou. 
 
11.  Neprijatý uchádzač môže podať odvolanie do 5 dní odo dňa doručenia na sekretariáte školy prostredníctvom riaditeľa 
Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice na Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Nám. Maratónu 
mieru 1, Košice. 
 
Košice 11. mája 2017  

Ing. P. Országh ........................................... 
       Ing. J. Mazagová ........................................ 
       Mgr. J. Barta ............................................... 
       Ing. R. Hritz ................................................ 
       Ing. Eva Kitová .......................................... 


