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Kritériá prijímacích skúšok 

         na absolvovanie prijímacích skúšok na  školský rok  2021/2022 
                                do 5 – ročného štúdia gymnázia 

                                                    7902 J 74 bilingválne slovensko-španielske štúdium 
 

 
V zmysle §65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a po prerokovaní v  pedagogickej rade a Rade školy pri GMK určuje riaditeľka Gymnázia 
Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica kritériá prijímacích skúšok.  
  

O štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa môžu uchádzať žiaci, ktorí: 
• získali primárne vzdelanie a v šk. roku 2020/2021 sú žiakmi 8. ročníka ZŠ, 
• získali nižšie stredné vzdelanie a v šk. roku 2020/2021 sú žiakmi 9. ročníka ZŠ.  

 
V školskom roku 2021/2022 budú otvorené dve triedy  prvého  ročníka 5 – ročného štúdia 

gymnázia 7902 J 74 bilingválne slovensko – španielske štúdium s počtom žiakov 30 v každej triede. 
 

Prijímacie skúšky sa budú konať:  
• 7902 J 74 bilingválne slovensko – španielske štúdium 05. 05. 2021 o 8.30 hod. 

                                                                                                a 12.  05.2021 o 8.30 hod. 
• Uchádzači absolvujú prijímacie  konanie formou testu všeobecných študijných predpokladov.  

 
Dĺžka prijímacej skúšky:  90 min  
 
Forma prijímacej skúšky:  test pozostávajúci z dvoch oddielov (Jazyk a verbálna časť; Analytická 

a kvantitatívna časť), testové zadania tvoria úlohy s výberom 
odpovede a s krátkou  odpoveďou; obidva oddiely sú v slovenčine 

 
Maximálny počet bodov:  100 bodov  
 
Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky:  

• úspešné vykonanie prijímacej skúšky: uchádzač, ktorý získal minimálne 30 bodov z testu 
všeobecných študijných predpokladov  

• neúspešné vykonanie prijímacej skúšky: uchádzač, ktorý získal menej ako 30 bodov z testu 
všeobecných študijných predpokladov.  

 
Kritériá pre prijatie na štúdium:  
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa na 1. až 60. mieste – bilingválne slovensko – 
španielske štúdium.  
 
Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku sa do celkového hodnotenia prirátajú body: 

• za prospech a správanie za posledné ročníky môže žiak získať najviac 20 bodov, a to:  
• ak sa žiak hlási z 8. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 7. ročníku a polročnú 

klasifikáciu v 8. ročníku; 
• ak sa žiak hlási z 9. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a polročnú 

klasifikáciu v 9. ročníku. 
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Za priemerný prospech z predmetov SJL, DEJ, GEO, MAT, FYZ, BIO, CHEM (CHE nie v 7. 
ročníku ZŠ) a cudzí jazyk získava body podľa tabuľky (známky z predmetov SJL, MAT a cudzí jazyk sa 
započítavajú v každom ročníku dvakrát): 

 

7. ročník  
(bez CHEM) 

Ostatné ročníky Body  

1,00 1,00 10 

1,10 1,09 9 

1,20 1,18 8 

1,30 1,27 7 

1,40 1,36 6 

1,50 1,45 5 

1,60 1,54 4 

1,70 1,63 3 

1,80 1,72 2 

1,90 1,81 1 

2,00 1,90 0 

viac ako 2,00 viac ako 1,90 0 

 
 

  

 
Kritériá prijímania na štúdium v školskom roku 2021/2022 sa dopĺňajú takto: 

a) Ak žiak nebol na konci školského roka 2019/2020 alebo v prvom polroku školského roka 2020/2021 

klasifikovaný v relevantnom predmete známkou, ale slovným hodnotením, resp. „absolvoval“, bude jeho 

hodnotenie nahradené hodnotením z najbližšieho klasifikačného obdobia v príslušnom predmete, v ktorom bol 

žiak hodnotený známkou. 

b) V prípade, že nie je možné postupovať podľa bodu a), napríklad ak sa predmet v predchádzajúcom období 

nevyučoval, určí  Prijímacia komisia Gymnázia Mikuláša Kováča na základe doloženého slovného hodnotenia 

známku, pričom slovné hodnotenie je posudzované v zmysle stupňov hodnotenia podľa Metodického pokynu 

č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Klasifikácia zohľadňuje aj klasifikáciu príbuzných 

predmetov v rámci vzdelávacích oblastí, resp. prírodovedných a humanitných predmetov 

• za úspešnosť prihláseného žiaka v priebehu posledných dvoch ročníkov v okresnom a vyšších 
kolách predmetových olympiád zo SJL,  MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEG, DEJ, cudzieho jazyka, 
Pytagoriády, matematickej olympiády Pangea (celoslovenské kolo), súťaže Hviezdoslavov Kubín 
a Európa v škole žiak získa body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítavajú body len za 
najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže a v celkovom súčte môže získať najviac 20 
bodov za všetky súťaže spolu: 

 

Umiestnenie Body 

Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne / 
medzinárodné kolo 

1.miesto 4 7 10 

2.miesto 3 6 9 

3.miesto 2 5 8 

úspešný riešiteľ 1 4 7 

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom alebo overenou kópiou diplomu organizátora 
súťaže, ktorý uchádzač priloží k prihláške na štúdium. Výsledky športových a iných súťaží sa nebudú 
brať do úvahy.  



O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu 
získaných bodov:  

• výsledok písomnej prijímacej skúšky (test Všeobecných študijných predpokladov), 
• prospech a správanie prihlásených žiakov za posledné dva ročníky, 
• úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach.  

 
Maximálny možný  počet získaných bodov:                       140 bodov 
V prípade rovnosti bodov sa zohľadní:  

1. rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej  schopnosti  
v zmysle  § 67 ods.3 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

2. výsledok oddielu Analytická a kvantitatívna časť testu písomnej prijímacej skúšky, 
3. výsledok testu písomnej prijímacej skúšky (test Všeobecných študijných predpokladov), 
4. súhrnný študijný priemer známok z prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHEM, BIO 

v 1.polroku deviateho  ročníka a v 2.polroku ôsmeho ročníka, resp. v 1. polroku ôsmeho 
ročníka a 2. polroku siedmeho ročníka základnej školy , 

5. súhrnný študijný priemer známok z predmetu slovenský jazyk a literatúra v 1.polroku 
deviateho  ročníka a v 2.polroku ôsmeho ročníka, resp. v 1. polroku ôsmeho ročníka 
a 2. polroku siedmeho ročníka základnej školy, 

6. súhrnný študijný priemer známok v 1.polroku deviateho ročníka a v 2.polroku ôsmeho 
ročníka, resp. v 1. polroku ôsmeho ročníka a 2. polroku siedmeho ročníka základnej školy. 

 
V zmysle §66 ods. 1 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov uchádzača, ktorý sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na 
prijímacej skúške v riadnom termíne, ospravedlní (doložením originálu ospravedlnenia) zákonný 
zástupca najneskôr do 8,00 hod. v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy. O počet 
neprítomných uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 
termíne sa výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov pre nedostatok miesta a z takto 
vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so 
stanovenými kritériami.  

 
U p o z o r n e n i e :  K prihláške na štúdium na strednú školu žiadame zaslať aj doklady 

o umiestnení vo vyššie uvedených olympiádach, resp. rozhodnutie 
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej 
schopnosti.  

 
Po vyhodnotení výsledkov prijímacích skúšok zverejní riaditeľstvo školy najneskôr do 06. 05. 

2021 do 15,00 hod. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli/nevyhoveli prijímacím skúškam v priestoroch 
školy a na webovej stránke gmkbb.edupage.org. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov 
s vopred prideleným číselným kódom zoradený podľa celkového počtu získaných bodov pri prijímacom 
konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  

 
 
 
 

   .......................................... 
                  PaedDr. Alena Paulová 
          riaditeľka školy  
 
V Banskej Bystrici 18. januára 2021 
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Kritériá prijímacích skúšok 

         na absolvovanie prijímacích skúšok  na  školský  rok  2021/2022 
                                do 5 – ročného štúdia gymnázia 
              7902 J 74 bilingválne slovensko-čínske štúdium 

 
 

V zmysle §65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a po prerokovaní v  pedagogickej rade a Rade školy pri GMK určuje riaditeľka Gymnázia 
Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica kritériá prijímacích skúšok.  
  

O štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa môžu uchádzať žiaci, ktorí: 
• získali primárne vzdelanie a v šk. roku 2020/2021 sú žiakmi 8. ročníka ZŠ, 
• získali nižšie stredné vzdelanie a v šk. roku 2020/2021 sú žiakmi 9. ročníka ZŠ.  

 
V školskom roku 2021/2022 bude otvorená jedna trieda  prvého  ročníka 5 – ročného štúdia 

gymnázia 7902 J 74 bilingválne slovensko – čínske štúdium s počtom žiakov 30. 
 

Prijímacie skúšky sa budú konať:  
• 7902 J 74 bilingválne slovensko – čínske štúdium 05. 05. 2021 o 10:30 hod. 

                                                                                                a 12. 05. 2021 o 10:30 hod. 
 

• Uchádzači absolvujú prijímacie konanie formou testu všeobecných študijných predpokladov.  
 

Dĺžka prijímacej skúšky:  90 min  
 
Forma prijímacej skúšky:  test pozostávajúci z dvoch oddielov (Jazyk a verbálna časť; Analytická 

a kvantitatívna časť), testové zadania tvoria úlohy s výberom 
odpovede a s krátkou  odpoveďou; obidva oddiely sú v slovenčine 

 
Maximálny počet bodov:  100 bodov  
 
Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky:  

• úspešné vykonanie prijímacej skúšky: uchádzač, ktorý získal minimálne 30 bodov z testu 
všeobecných študijných predpokladov  

• neúspešné vykonanie prijímacej skúšky: uchádzač, ktorý získal menej ako 30 bodov z testu 
všeobecných študijných predpokladov.  

 
Kritériá pre prijatie na štúdium:  
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa na 1. až 30. mieste – bilingválne slovensko – 
čínske štúdium.  
 
Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku sa do celkového hodnotenia prirátajú body: 
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• za prospech a správanie za posledné ročníky môže žiak získať najviac 20 bodov, a to:  
• ak sa žiak hlási z 8. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 7. ročníku a polročnú 

klasifikáciu v 8. ročníku; 
• ak sa žiak hlási z 9. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a polročnú 

klasifikáciu v 9. ročníku. 
Za priemerný prospech z predmetov SJL, DEJ, GEO, MAT, FYZ, BIO, CHEM (nie v 7. ročníku ZŠ) 

a cudzí jazyk získava body podľa tabuľky (známky z predmetov SJL, MAT a cudzí jazyk sa započítavajú 
v každom ročníku dvakrát): 

 

7. ročník  
(bez CHEM) 

Ostatné ročníky Body  

1,00 1,00 10 

1,10 1,09 9 

1,20 1,18 8 

1,30 1,27 7 

1,40 1,36 6 

1,50 1,45 5 

1,60 1,54 4 

1,70 1,63 3 

1,80 1,72 2 

1,90 1,81 1 

2,00 1,90 0 

viac ako 2,00 viac ako 1,90 0 

 
Kritériá prijímania na štúdium v školskom roku 2021/2022 sa dopĺňajú takto: 

a) Ak žiak nebol na konci školského roka 2019/2020 alebo v prvom polroku školského roka 2020/2021 

klasifikovaný v relevantnom predmete známkou, ale slovným hodnotením, res. „absolvoval“, bude jeho 

hodnotenie nahradené hodnotením z najbližšieho klasifikačného obdobia v príslušnom predmete, v ktorom bol 

žiak hodnotený známkou. 

b) V prípade, že nie je možné postupovať podľa bodu a), napríklad ak sa predmet v predchádzajúcom období 

nevyučoval, oklasifikuje Prijímacia komisia Gymnázia Mikuláša Kováča na základe doloženého slovného 

hodnotenia, pričom slovné hodnotenie je a priori konfrontované so stupňami hodnotenia podľa Metodického 

pokynu č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Klasifikácia zohľadňuje aj klasifikáciu 

príbuzných predmetov v rámci vzdelávacích oblastí, resp. prírodovedných a humanitných predmetov 

• za úspešnosť prihláseného žiaka v priebehu posledných dvoch ročníkov v okresnom a vyšších 
kolách predmetových olympiád zo SJL,  MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEG, DEJ, cudzieho jazyka, 
Pytagoriády, matematickej olympiády Pangea (celoslovenské kolo), súťaže Hviezdoslavov Kubín 
a Európa v škole žiak získa body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítavajú body len za 
najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže a v celkovom súčte môže získať najviac 20 
bodov za všetky súťaže spolu: 

 

Umiestnenie Body 

Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne / 
medzinárodné kolo 

1.miesto 4 7 10 

2.miesto 3 6 9 

3.miesto 2 5 8 

úspešný riešiteľ 1 4 7 



Úspešnosť musí žiak preukázať originálom alebo overenou kópiou diplomu organizátora 
súťaže, ktorý uchádzač priloží k prihláške na štúdium. Výsledky športových a iných súťaží sa nebudú 
brať do úvahy.  
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu 
získaných bodov:  

• výsledok písomnej prijímacej skúšky (test Všeobecných študijných predpokladov), 
• prospech a správanie prihlásených žiakov za posledné dva ročníky, 
• úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach.  

 
Maximálny možný  počet získaných bodov:                       140 bodov 
V prípade rovnosti bodov sa zohľadní:  

        1. rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej  schopnosti       
            v zmysle  § 67 ods.3 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých   
            zákonov, 
        2. výsledok oddielu Analytická a kvantitatívna časť testu písomnej prijímacej skúšky, 
        3. výsledok testu písomnej prijímacej skúšky (test Všeobecných študijných predpokladov), 
        4. súhrnný študijný priemer známok z prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHEM, BIO    
             v 1.polroku deviateho  ročníka a v 2.polroku ôsmeho ročníka, resp. v 1. polroku ôsmeho   
             ročníka a 2. polroku siedmeho ročníka základnej školy , 
        5. súhrnný študijný priemer známok z predmetu slovenský jazyk a literatúra v 1.polroku     
            deviateho  ročníka a v 2.polroku ôsmeho ročníka, resp. v 1. polroku ôsmeho ročníka   
            a 2. polroku siedmeho ročníka základnej školy, 
       6. súhrnný študijný priemer známok v 1.polroku deviateho ročníka a v 2.polroku ôsmeho ročníka,      
            resp. v 1. polroku ôsmeho ročníka a 2. polroku siedmeho ročníka základnej školy. 
 

V zmysle §66 ods. 1 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov uchádzača, ktorý sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na 
prijímacej skúške v riadnom termíne ospravedlní (doložením originálu ospravedlnenia) zákonný 
zástupca najneskôr do 8,00 hod. v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy. O počet 
neprítomných uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 
termíne sa výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov pre nedostatok miesta a z takto 
vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so 
stanovenými kritériami.  
U p o z o r n e n i e :  K prihláške na štúdium na strednú školu žiadame zaslať aj doklady 

o umiestnení vo vyššie uvedených olympiádach, resp. rozhodnutie 
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej 
schopnosti.  

Po vyhodnotení výsledkov prijímacích skúšok, zverejní riaditeľstvo školy najneskôr do 06. 05. 
2021 do 15,00 hod. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli/nevyhoveli prijímacím skúškam v priestoroch 
školy a na webovej stránke www.gmkbb.edupage.org. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov 
s vopred prideleným číselným kódom zoradený podľa celkového počtu získaných bodov pri prijímacom 
konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  

 
 
 
 

   .......................................... 
                  PaedDr. Alena Paulová 
          riaditeľka školy  
 
V Banskej Bystrici 18. januára 2021 
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