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Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy  a so súhlasom 
zriaďovateľa možno do tried prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 prijať 
žiakov nasledovne: 

Odbor 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 

4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, 
cudzokrajných a malých zvierat 

2978 H cukrár pekár 

2977 H cukrár kuchár 

2989 H pivovarník a sladovník 
2954 H mäsiar 
2956 H   mäsiar kuchár 

4584 H  farmár pre podhorské a horské oblasti 
 

 
Termín konania prijímacích skúšok: 

1. termín -  4. máj 2023 
2. termín – 9. máj 2023 

 
 
Kritériá prijatia: 

1. Uchádzači, ktorí dosiahli v T9 80 % a viac budú prijatí bez prijímacích 
skúšok. 

2. Ostatní žiaci vykonajú prijímaciu skúšku nasledovne: 
 
 

 
 

  ŠTUDIJNÉ ODBORY  
 

6324 M  manažment  regionálneho  cestovného  ruchu  –  slovenský jazyk a 
literatúra, matematika 
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka – slovenský jazyk a literatúra, biológia 
4234 M podnikateľ v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých 
zvierat – slovenský jazyk a literatúra, biológia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Matematika: test, riešenie príkladov 
Slovenský jazyk a literatúra: test, diktát (doplňovanie) 
Biológia: test, popis obrázkov 

 

Obsahom prijímacej skúšky je overenie vedomostí z učiva ZŠ. 
Za každé správne riešenie žiak získa určitý počet bodov, ktoré budú 
prepočítané na percentá. 
Konečný výsledok  –  percentuálne  vyhodnotenie  –  bude  za  každý  predmet 
samostatne. 
Žiak je úspešný z daného premetu, ak získal na písomnej časti najmenej 50 
%. 
V prípade, že žiak bol neúspešný a získal menej ako 50 % a viac ako 30 %, 
robí ústnu skúšku z daného predmetu. 

 
Žiak vyhovel vtedy, ak bude na ústnej skúške hodnotený známkou 1, 2 alebo 
3. 

 
V prijímacom konaní budú percentuálne zohľadnené aj výsledky: 

 za MONITOR 2023, 
 za víťazstvo v súťažiach a olympiádach v profilových predmetoch, 
 za výsledky z profilového predmetu – známka z MAT, SJL, BIO (podľa 

odboru). 
 

 

 

Úspešnosť riešenia  monitoru získané body v % 
80 a viac % žiak nerobí z daného predmetu prijímacie skúšky 
71 - 79 % + 40 % 
61 - 70 % + 35 % 
51 - 60 % + 30 % 

50 % + 25 % 
 

Úspešnosť v súťažiach získané body v % 
Okresné kolo + 5 % 
Krajské kolo + 7 % 
Celoštátne kolo + 10 % 

 
Úspešnosť v olympiádach získané body v % 
Okresné kolo + 10 % 
Krajské kolo + 20 % 
Celoštátne kolo žiak nerobí  z daného  predmetu  prijímacie 

Skúšky 
 
 
 
 

 

Prijímacie skúšky z daných predmetov sa budú skladať 

Za úspešnosť  riešenia  v  MONITORE  2023  a za  umiestnenie  v  súťažiach 
a olympiádach na 1. – 3. mieste v profilových predmetoch sa k výsledku 
písomnej skúšky pripočíta počet % nasledovne: 



 Za výsledky z profilového predmetu – známka z MAT, SJL, BIO (podľa 
odboru) sa k výsledku písomnej skúšky pripočíta počet % nasledovne:  
 
Známka z BIO, MAT, SJL: 
1 + 35 % 

2 + 30 % 
3 + 25 % 

 

Zohľadní sa: 

1. známka, ktorú mal žiak: 
 na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ, 
 v prípade, že žiak bol z dôvodu dištančného vzdelávania hodnotený 

slovne alebo absolvoval, škola požiada príslušnú základnú školu, ktorá 
takéto hodnotenie poslala, o transformáciu slovného hodnotenia na 
známku. Pokiaľ príslušná ZŠ odmietne poskytnúť takýto prevod, resp. 
nedodá ho  včas,  bude  sa  brať  do  úvahy  známka  z toho  ročníka, 
v ktorom bol daný predmet známkovaný. 

 

 

V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má: 
 zdravotné znevýhodnenie 
 lepšiu známku z profilového predmetu na vysvedčení z deviateho ročníka 

ZŠ za prvý polrok (biológia, slovenský jazyk a literatúra, matematika) 
 vyššie hodnotenie z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
 vyššie hodnotenie z prijímacej skúšky z matematiky alebo biológie 

Prijatí budú všetci uchádzači, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu podľa 
poradovníka dosiahnutých percent až do počtu žiakov schválených pre daný 
odbor. 

 

 

 

 zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP (integrovaný žiak na ZŠ) je 
povinný pripojiť k prihláške na štúdium písomnú žiadosť o úpravu 
prijímacích skúšok 

 aktuálnu správu z CPPPaP o psychologickom a špeciálno-pedagogickom 
vyšetrení 

 na základe týchto dokumentov bude určená forma prijímacej skúšky 
žiakov so ŠVVP 

 informácie budú oznámené zákonnému zástupcovi písomne 
 
 

 

  UČEBNÉ ODBORY  
2978 H cukrár pekár 
2977 H cukrár kuchár 
2954 H mäsiar 
2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu 

 
Žiaci učebných odborov budú prijatí bez prijímacích skúšok. 

Žiak splnil  podmienky  prijatia  ak  vykonal  úspešne  prijímaciu  skúšku 
z obidvoch predmetov. 

Ďalšie informácie 



V prípade väčšieho  počtu  prihlásených  uchádzačov  ako  je  možné  prijať, 
rozhoduje prospech v 1. polroku 9. ročníka ZŠ. 

 

 

 

 Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka 
na základe  výsledkov  prijímacieho  konania  bude  určený  MŠ  VVaŠ SR a 
zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov  prijímacieho konania na 
webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy bude určený MŠ 
VVaŠ SR. 

 
 Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí 

alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania 
zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém 
základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky bude 
určený MŠ VVaŠ SR. 

 
 Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o 

neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 

 Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo 
potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole bude určený 
MŠ VVaŠ SR; potvrdenie sa doručuje  cez  informačný  systém  základnej školy 
(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, 
poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej 
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Ostatné rozhodnutia o 
prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. 

 
 

Prerokované v pedagogickej rade 26. 01. 2023 
 

Prerokované per rollam v Rade školy  pri  SOŠ,  Pod  Bánošom  80,  Banská 
Bystrica 24. 3. 2023 

 
 

 
Ing. Pavel Fiľo 

riaditeľ školy 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 


