
 

EDUID školy: 100008249  

PODMIENKY 

pre prijímanie žiakov základných škôl  

do 1. ročníka Strednej odbornej školy podnikania a služieb,  

Hattalova 968/33, 029 01  Námestovo 

na školský rok 2023/2024 

Podľa § 62 – 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR 

k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy 07. 02. 2022 vydáva riaditeľka školy tieto kritériá:  

 

PODMIENKY PRIJATIA NA 4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 
 

P. 

č. 
Študijný odbor 

Kód 

odboru 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

tried 
Počet žiakov 

1. 
manažment regionálneho 

cestovného ruchu 
6324 M 4 roky 1 

určí 

zriaďovateľ 

v stanovenom 

termíne  

2. 

obchodné a informačné 

služby 

– medzinárodné obchodné 

vzťahy 

6329 M 

01 
4 roky 1 

3. kozmetik 6446 K 4 roky 1  

 

Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne 

podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR. 

 

Termíny konania prijímacích skúšok: 

1. termín – 05/2023 

2. termín – 05/2023 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže 

byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) 

školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.  

 

 

 



 

 

Podmienkam prijímacieho konania nevyhovie: 

a) žiak, ktorý mal v ZŠ v II. polroku 8. ročníka alebo v I. polroku 9. ročníka známku 

nedostatočný   z predmetov slovenský jazyk a literatúra, alebo matematika, alebo prvý 

cudzí jazyk,  

b) žiak, ktorý mal v ZŠ v II. polroku 8. ročníka alebo v I. polroku 9. ročníka zníženú 

známku zo správania. 

a)  žiak, ktorý sa nezúčastnil prijímacej skúšky,   

b) žiak, ktorý neúspešne vykonal prijímaciu skúšku. 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Kritériá prijatia žiakov bez prijímacích skúšok 

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy, Testovanie 9  (ďalej 

len T9), dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %, bude prijatý bez 

prijímacej skúšky. Takémuto žiakovi  bude priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu 

skúšku.  

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 8 

školského zákona najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok (ak po doručení 

výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o tejto 

skutočnosti uchádzač informovaný). 

Ak uchádzač nesplní kritérium na prijatie bez prijímacej skúšky, bude konať prijímacie skúšky. 

 

Kritériá prijatia žiakov na základe prijímacích skúšok 

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 

konania. 

Forma, rozsah a obsah prijímacej skúšky 

Prijímaciu skúšku koná žiak formou  písomného testu z matematiky (MAT) a slovenského jazyka 

a literatúry (SJL) v trvaní 60 minút pre každý predmet. 

Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov MAT a SJL v rozsahu učiva určenom 

štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole.  

 

Bodové hodnotenie prijímacej skúšky 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 40 bodov. 

Prijímacia skúška z matematiky – maximálne 40 bodov. 

 

Kritérium úspešnosti prijímacej skúšky 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne minimálne 5 bodov samostatne za každý 

predmet (SJL a MAT). 

 

 

 

 



 

HODNOTENIE ĎALŠÍCH ČASTÍ PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

Výsledky štúdia v základnej škole 

 

Za prospech zo základnej školy budú uchádzačovi pridelené body za priemer známok 

v II. polroku 8. ročníka a v  I. polroku 9. ročníka (okrem vyučovacích predmetov 

s výchovným zameraním). 

Žiak môže získať maximálne 60 bodov (z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie 

jazyky, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, biológia, fyzika, chémia). 

 

Ak bol žiak z uvedených predmetov hodnotený slovne, prípadne predmet absolvoval, bude 

slovné hodnotenie a hodnotenie absolvoval nahradené známkou predmetu z najbližšieho 

klasifikačného obdobia, uvedeného na prihláške. 

 

Bodové hodnotenie za prospech 

Priemer Pridelené 

body Od Do 

- 1,00 60 

1,01 1,10 58 

1,11 1,20 56 

1,21 1,30 54 

1,31 1,40 52 

1,41 1,50 50 

1,51 1,60 48 

1,61 1,70 46 

1,71 1,80 44 

1,81 1,90 42 

1,91 2,00 40 
2,01 2,10 38 
2,11 2,20 36 
2,21 2,30 34 
2,31 2,40 32 
2,41 2,50 30 
2,51 2,60 28 
2,61 2,70 26 
2,71 2,80 24 
2,81 2,90 22 
2,91 3,00 20 
3,01 3,10 18 
3,11 3,20 16 
3,21 3,30 14 
3,31 3,40 12 

3,41 3,50 10 

3,51 3,60 8 



 

3,61 3,70 6 

3,71 3,80 4 

3,81 3,90 2 

3,91 4,00 0 

 

 

Výsledky testovania T9 

 

Za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ sa uchádzačovi započíta maximálne 

20 bodov. 

 

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky zvlášť za každý predmet 

 

Výsledok T9 v % 
Pridelené 

body  

Od Do  

90,01 100 10 

80,01 90 9 

70,01 80 8 

60,01 70 7 

50,01 60 6 

40,01 50 5 

30,01 40 4 

20,01 30 3 

10,01 20 2 

5,01 10 1 

0 5 0 

 

 

V prípade, ak sa žiak nezúčastní testovania T9, bude mať pridelené body za priemerný 

prospech z predmetov SJL, ANJ, MAT v II. polroku 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka.  

 

Priemer Pridelené 

body Od Do 

1,00 1,10 20 

1,11 1,20 19 

1,21 1,40 18 

1,41 1,50 17 

1,51 1,70 16 

1,71 1,80 15 

1,81 2,00 14 

2,01 2,10 13 

2,11 2,30 12 

2,31 2,40 11 

2,41 2,60 10 

2,61 2,70 9 

2,71 2,90 8 



 

2,91 3,00 7 

3,01 3,20 6 

3,21 3,30 5 

3,31 3,50 4 

3,51 3,60 3 

3,61 3,80 2 

3,81 3,90 1 

3,91 4,00 0 

 

Výsledky olympiád a súťaží 

 

Predmetové olympiády – maximálne 20 bodov (1. – 3. miesto na predmetových 

olympiádach za 7. – 9. ročník). 

Pri predmetových olympiádach sa budú brať do úvahy iba body za najvyššie dosiahnuté 

umiestnenie jednotlivca. V jednom školskom roku sa hodnotí len posledný výsledok súťaže. 

Ostatné súťaže, ktoré súvisia s odborom vzdelávania  – maximálne 10 bodov 

(1. – 3. miesto v ostatných súťažiach za 7. – 9. ročník). 

 

Kópia diplomu je nevyhnutnou súčasťou prihlášky. 

Poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie prijímacej 

skúšky a hodnotenia ďalších častí podmienok prijatia na štúdium, t. j. súčtu bodov 

pridelených uchádzačovi za prijímaciu skúšku a bodov pridelených za ďalšie časti 

podmienok prijímacieho konania: 

Prijímacie konanie Počet bodov 

Prijímacia skúška 0 – 80 

Výsledky štúdia v ZŠ 0 – 60 

Výsledky testovania T9   0 – 20  

Výsledky olympiád a súťaží 0 – 30 

Spolu maximum 190 

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje:  

a) zmenená pracovná schopnosť (§ 67 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. „Riaditeľ strednej 

školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania“), 

b) výsledok prijímacej skúšky, 

c) prospech v II. polroku 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka. 

 

 

 
  



 

PODMIENKY PRIJATIA NA 3-ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR 
 

 

P. 

č. 
Učebný odbor 

Kód 

odboru 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

1. 
 

kaderník 

 

6456 H 3 roky 1 20 

 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť 

prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil 

podmienky prijímacieho konania. 

Podmienkam prijímacieho konania nevyhovie: 

c) žiak, ktorý mal v ZŠ v II. polroku 8. ročníka alebo v I. polroku 9. ročníka známku 

nedostatočný   z predmetov slovenský jazyk a literatúra, alebo matematika, alebo prvý 

cudzí jazyk,  

d) žiak, ktorý mal v ZŠ v II. polroku 8. ročníka alebo v I. polroku 9. ročníka zníženú známku 

zo správania. 

 

Riaditeľka školy určuje kritériá na prijatie žiaka bez prijímacej skúšky:  

a) Žiadny uchádzač nebude konať prijímaciu skúšku. 

b) Podmienky prijímacieho konania nebudú obsahovať prijímaciu skúšku. 

 

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 8 

školského zákona najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok (ak po doručení 

výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o tejto 

skutočnosti uchádzač informovaný). 

 

HODNOTENIE ČASTÍ PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

Výsledky štúdia v základnej škole 

 

Za prospech zo základnej školy budú uchádzačovi pridelené body za priemer známok 

v II. polroku 8. ročníka a v I. polrok 9. ročníka (okrem vyučovacích predmetov s výchovným 

zameraním). 

Žiak môže získať maximálne 60 bodov (z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie 

jazyky, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, biológia, fyzika, chémia). 

Ak bol žiak z uvedených predmetov hodnotený slovne, prípadne predmet absolvoval, bude 

slovné hodnotenie a hodnotenie absolvoval nahradené známkou predmetu z najbližšieho 

klasifikačného obdobia, uvedeného na prihláške. 
 

 

 



 

Bodové hodnotenie za prospech 

Priemer Pridelené 

body od do 

- 1,00 60 

1,01 1,10 58 

1,11 1,20 56 

1,21 1,30 54 

1,31 1,40 52 

1,41 1,50 50 

1,51 1,60 48 

1,61 1,70 46 

1,71 1,80 44 

1,81 1,90 42 

1,91 2,00 40 
2,01 2,10 38 
2,11 2,20 36 
2,21 2,30 34 
2,31 2,40 32 
2,41 2,50 30 
2,51 2,60 28 
2,61 2,70 26 
2,71 2,80 24 
2,81 2,90 22 
2,91 3,00 20 
3,01 3,10 18 

3,11 3,20 16 

3,21 3,30 14 

3,31 3,40 12 

3,41 3,50 10 

3,51 3,60 8 

3,61 3,70 6 

3,71 3,80 4 

3,81 3,90 2 

3,91 4,00 0 

 

 

Výsledky testovania T9 

 

Za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ sa uchádzačovi započíta maximálne 

20 bodov . 

 

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky zvlášť za každý predmet: 

 



 

Výsledok T9 v % Pridelené 

body od Do 

90,01 100 10 

80,01 90 9 

70,01 80 8 

60,01 70 7 

50,01 60 6 

40,01 50 5 

30,01 40 4 

20,01 30 3 

10,01 20 2 

5,01 10 1 

0 5 0 

 

 

V prípade, ak sa žiak nezúčastní testovania T9, bude mať pridelené body za priemerný 

prospech z predmetov SJL, ANJ, MAT v II. polroku 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka.  

 

Priemer Pridelené 

body od do 

1,00 1,10 20 

1,11 1,20 19 

1,21 1,40 18 

1,41 1,50 17 

1,51 1,70 16 

1,71 1,80 15 

1,81 2,00 14 

2,01 2,10 13 

2,11 2,30 12 

2,31 2,40 11 

2,41 2,60 10 

2,61 2,70 9 

2,71 2,90 8 

2,91 3,00 7 

3,01 3,20 6 

3,21 3,30 5 

3,31 3,50 4 

3,51 3,60 3 

3,61 3,80 2 

3,81 3,90 1 

3,91 4,00 0 

 

Výsledky olympiád a súťaží 

 

Predmetové olympiády – maximálne 20 bodov (1. – 3. miesto na predmetových 

olympiádach za 7. – 9. ročník). 



 

Pri predmetových olympiádach sa budú brať do úvahy iba body za najvyššie dosiahnuté 

umiestnenie jednotlivca. V jednom školskom roku sa hodnotí len posledný výsledok súťaže. 

 

Ostatné súťaže, ktoré súvisia s odborom vzdelávania  – maximálne 10 bodov (1. – 3. 

miesto v ostatných súťažiach za 7. – 9. ročník). 

 

Kópia diplomu je nevyhnutnou súčasťou prihlášky. 

 

Poradie uchádzačov bude určené na základe hodnotenia jednotlivých častí podmienok 

prijatia na štúdium, t. j. súčtu bodov pridelených uchádzačovi za jednotlivé časti podmienok 

prijímacieho konania: 

Prijímacie konanie Počet bodov 

Výsledky štúdia v ZŠ 0 - 60 

Výsledky testovania T9 0 - 20 

Výsledky olympiád a súťaží 0 - 30 

Spolu maximum 110 

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje:  

a) zmenená pracovná schopnosť (§ 67 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. „Riaditeľ strednej 

školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania“), 

b) prospech v II. polroku 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA PLATNÉ PRE ŠTUDIJNÉ AJ UČEBNÉ ODBORY 

1. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

(výsledkovú listinu) v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR na webovom sídle školy 

www.sosno.sk. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným 

kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní 

a informáciu či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  

2. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium zákonnému zástupcovi 

žiaka, ktorý je uvedený v prihláške  v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR. 

 

3. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške                  

v riadnych termínoch a je riadne ospravedlnený, určí riaditeľka školy náhradný termín 

najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi 

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň 

konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte 

žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 

4. O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka 

školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia 

Zariadenia poradenstva a prevencie (ZPaP) vydaného na základe diagnostického 

vyšetrenia dieťaťa nie staršieho ako 2 roky. Správa ZPaP je súčasťou prihlášky žiaka. Pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma a podmienky (technické a časové 

http://www.sosno.sk/


 

úpravy) prijímacej skúšky určia s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie tak, aby 

im umožnila primeraným spôsobom prejaviť úroveň vedomostí a schopností. Konkrétne 

úpravy bude škola konzultovať so špeciálnym pedagógom, ktorý mal žiaka vo svojej 

odbornej starostlivosti (alebo so školským špeciálnym psychológom). 

 

5. Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením: 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 

lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania. 

 

6. Podmienkou prijatia uchádzača je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 

7. Zákonný zástupca prijatého žiaka je povinný v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR, doručiť 

do školy potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Ďalšie 

rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené 

v prihláške na vzdelávanie strácajú platnosť.   

 

8. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy a  o odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny 

kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 

 

9. Podľa § 66 ods. 6 školského zákona  riaditeľka 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. Toto 

rozhodnutie zverejní v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR. Prijímacia skúška sa bude konať 

v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR. 

 

 

 

 

 

Námestovo 7. február 2022 Ing. Erika Šušková, v. r. 

riaditeľka školy 


