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Kritériá pre úspešné prijatie na štúdium pre školský rok 2017/2018 
 
 
 Riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline v súlade  
so zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní stanovuje na prijatie uchádzačov o štúdium na SOŠ 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline v školskom roku 2017/2018 uvedené kritériá: 
 
 
1. 1. kolo prijímacieho konania je určený na:  2. kolo prijímacieho konania 

1. termín 09. 05. 2017 1. termín: 06. 06. 2017 
2. termín 11. 05. 2017  

 
 
2. V súlade s § 65 ods. 1, 2, 3, a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský Zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy určuje pre 
študijné odbory: 
4210 M agropodnikanie so zameraním: 
 08 poľnohospodársky manažment 
 11 agroturistika 
 18 kynológia 
4336 M  veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním 02 hygienická a laboratórna služba  
4211 M  záhradníctvo so zameraním 26 sadovnícka a krajinárska tvorba 
6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu 
 
 

PÍSOMNÚ FORMU prijímacej skúšky 
 
 

 V súlade s rozsahom vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole 
z nasledujúcich profilových predmetov: 
4210 M agropodnikanie:  SJL, BIO 
 08 poľnohospodársky manažment 

11 agroturistika 
 18 kynológia 
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním 02 hygienická a laboratórna služba  
  SJL, BIO 
4211 M záhradníctvo so zameraním 26 sadovnícka a krajinárska tvorba  SJL, BIO 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  SJL, MAT 
Kritériom na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je dosiahnutie 33 % z celkového počtu bodov v danom 
predmete.  
 
 
 



Predmet Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov  
pre úspešné vykonanie skúšky 

Slovenský jazyk a literatúra 48 bodov 16 bodov 
Biológia  64 bodov 21 bodov 
Matematika 12 bodov 4 body 
 
 
 Kritériom na prijatie uchádzačov na študijný odbor je stanovený počet žiakov: 
4210 M agropodnikanie so zameraním: 

 08 poľnohospodársky manažment 12 žiakov 
 11 agroturistika 14 žiakov 
 18 kynológia 18 žiakov 

4336 M  veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním  
 02 hygienická a laboratórna služba  29 žiakov 
4211 M  záhradníctvo so zameraním 26 sadovnícka a krajinárska tvorba 15 žiakov 
6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu 22 žiakov 
 
 
3. V súlade s § 65 ods. 4 žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje riaditeľ školy, 
čiže sú prijatí bez vykonania písomnej prijímacej skúšky. 
 
 

4. Pre školský rok 2017/18 môže škola prijať: 
4210 M agropodnikanie: 1,5 trieda – 44 žiakov 
 08 poľnohospodársky manažment  0,4 triedy – 12 žiakov  
 11 agroturistika 0,5 triedy – 14 žiakov
 18 kynológia   0,6 triedy – 18 žiakov 
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba 
 1 trieda – 29 žiakov 
4211 M záhradníctvo, 26 sadovnícka a krajinárska tvorba 0,5 triedy – 15 žiakov 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 1 trieda – 22 žiakov 
Celkovo je možné prijať na štyri študijné odbory do 4 tried 110 žiakov.  

 
 
5. V prípade rovnakých výsledkov na prijímacích skúškach, budú platiť nasledovné pomocné kritériá:  

a)  V súlade s § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ SOŠPaSnV 
prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia, zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím 
podmienkam.  

b) bude prijatý žiak, ktorý dosiahol lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní 9, 
c) bude prijatý žiak, ktorý má lepší prospech z vyučovacích predmetov: 
 4210 M agropodnikanie - SJL a BIO  za 8. a 1. polrok 9. ročníka, 
 4211 M záhradníctvo - SJL a BIO  za 8. a 1. polrok 9. ročníka, 
 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena - SJL a BIO  za 8. a 1. polrok 9. ročníka, 
 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - SJL a MAT  za 8. a 1. polrok 9. ročníka, 
d)  bude prijatý žiak, ktorý má lepší prospech v 8. a 1. polrok 9. ročníka z predmetu cudzí jazyk, 
e) bude prijatý žiak, ktorý je úspešným riešiteľom predmetovej olympiáda (ANJ, NEJ, PRI). 

 
 



6. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie konanie najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 
 
 

7. Riaditeľ SOŠPaSnV v Žiline rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote  
do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu I. kola PS. Zároveň riaditeľ zverejní zoznam 
uchádzačov na výveske školy (www.spospredza.edu.sk) podľa výsledkov prijímacieho konania. 
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového 
počtu bodov v percentách získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vyhovel skúške 
úspešne alebo neúspešne.  
 
 

8. Riaditeľ SOŠPaSnV v Žiline odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky 
najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. Súčasne uchádzačovi, ktorý bol prijatý  
na štúdium, spolu s doručením rozhodnutia oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

 
9. Ak prijatý uchádzač bude prijatý aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na inej škole, zruší 

zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač 
nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednej škole je neplatné. Zároveň na uvoľnené miesto 
v súlade s kritériami bude prijatý žiak, ktorý je prvý v poradí neprijatých žiakov a uvedeným spôsobom 
sa bude postupovať pri uvoľnení ďalších miest v jednotlivých študijných odboroch. Prijatým žiakom 
riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium a oznámi im termín, miesto a spôsob zápisu. 
 
 

10. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 
uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 
 

11. Kritériá boli schválené na pedagogickej rade 6. marca  2017 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Ľubomír Schvarc 
                                        riaditeľ školy  
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