
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, 

Zvolenská cesta 83, 984 01  Lučenec 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 
 

 V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008  
riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie: 
 
Termíny konania prijímacích skúšok pre študijné odbory: 
 
1. kolo: 
1. termín prijímacích skúšok je 2. alebo 3. mája 2023 - pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú  
                                                                                   ako prvú v poradí podania prihlášky na SŠ 
2. termín prijímacích skúšok je 9. alebo 10.mája 2023 - pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú    
                                                                                  ako druhú v poradí podania prihlášky na SŠ 
 
2. kolo prijímacích skúšok je 20. júna 2023 - pre žiakov ZŠ, ktorí neboli prijatí na SŠ  
                                                                        v prvých dvoch termínoch prvého kola  
 
Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať do 20.3.2023 
riaditeľovi strednej školy.  
Zákonný zástupca podáva prihlášku: 
- elektronicky (prostredníctvom školského informačného systému) bez elektronického   
  podpisu občianskym preukazom,  
- v listinnej podobe poštou (určujúci je dátum jej podania) alebo osobne. 
Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Podľa § 144 a) ods. 4 zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že prihlášku 
podpisuje iba jeden zákonný zástupca. O tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie 
riaditeľovi strednej školy (príloha č. 2 – Vyhlásenie zákonných zástupcov). 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na strednú školu správu 
z diagnostického vyšetrenia vykonanú v zariadení poradenstva a prevencie nie staršiu ako 
2 roky.  

 Prijímacie skúšky musia absolvovať všetci žiaci ZŠ, ktorí sa prihlásili na študijné 
odbory. Pozvánka na prijímacie skúšky bude uchádzačovi doručená najneskôr 5 dní pred 
termínom konania prijímacej skúšky.  
Prijímacie skúšky nemusí absolvovať žiak, ktorý v T9 v obidvoch predmetoch dosiahol viac 
ako 80 %. Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania pre prijatie uchádzača bez 
prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet 



bodov za prijímaciu skúšku. Žiaci, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, 
dostanú rozhodnutie o prijatí 7 dní pred konaním prijímacích skúšok. 
Na základe dosiahnutého počtu bodov bude komisiou stanovené poradie, ktoré bude 
rozhodujúce pre prijatie žiaka na strednú školu. 
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania prijímacích skúšok v budove 
školy, v ktorej žiak absolvoval prijímacie skúšky. 
Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 
v stanovenom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom 
v augustovom týždni. Dôvod neúčasti oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi strednej 
školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok a doloží potvrdením od lekára. 
 

Kód a názov odboru 
PS/ 

predmet 
Počet 
bodov 

 
Počet 
bodov  

T9 
SJL/M 

Počet 
bodov 

za 
priemer 
8. a 9. 
ročník 

 
Účasť na 

súťažiach/ 
Mimoškolsk

á činnosť 

Osobný 
pohovo

r 

Celkov
ý počet 
bodov 

2697 K mechanik 
elektrotechnik 

SJL/M 100/100 50/50 50/50 50/50 0 500 

6405 K pracovník 
marketingu 

SJL/M 100/100 50/50 50/50 50/50 0 500 

6444 K čašník, servírka SJL/M 100/100 50/50 50/50 50/50 0 500 
6323 K hotelová 
akadémia 

SJL/ANJ
,NEJ 

100/100 50/50 50/50 50/50 0 500 

4210 M 17 
agropodnikanie - chov 
koní a jazdectvo 

SJL/BIO 100/100 50/50 50/50 0 100 500 

4210 M 04 
agropodnikanie - 
farmárstvo 

SJL/BIO 100/100 50/50 50/50 50/50 0 500 

4210 M 18 
agropodnikanie - 
kynológia 

SJL/BIO 100/100 50/50 50/50 0 100 500 

6446 K  
kozmetik 

 
SJL/M 

 
100/100 

 
50/50 

 
50/50 

 
0 

 
100 

 
500 

    
Bodovanie žiaka je stanovené nasledovným spôsobom: 
Priemer zo ZŠ:      Body za T9: 
1,00 - 1,50 - 50 bodov    100 % -  90 % - 50 bodov 
1,51 - 2,00 - 40 bodov    89,9 % - 70 % - 40 bodov 
2,01 - 2,30 - 30 bodov    69,9 % - 60 % - 30 bodov 
2,31 - 2,50 - 20 bodov    59,9 % - 40 % - 20 bodov 
2,51 - 3,00 - 10 bodov    39,9 % - 30 % - 10 bodov 



3,01 - 3,30 -   5 bodov    29,9 % - 20 % -   5 bodov 
Účasť na súťažiach (max. 50 bodov):   Za každú súťaž 
1) školské kolo      5 bodov 
2) umiestnenie do 3. miesta školské kolo   10 bodov 
3) účasť v okresnom kole     10 bodov 
Mimoškolská činnosť: 5 bodov za každú činnosť, max. 50 bodov 
- do mimoškolskej činnosti sa zaraďuje napr. členstvo v športových a záujmových kluboch 
(napr. futbalový klub, judo klub, tanečný klub, ZUŠ, dobrovoľní hasiči, prípadne preukázateľný 
vzťah k danému odboru 
- po odoslaní elektronickej prihlášky je potrebné mimoškolskú činnosť dokladovať osobne  
  do 31.3.2023 na SOŠ HSaD, Zvolenská cesta 83, Lučenec 
 
 Počet bodov za prijímacie skúšky v stanovených predmetoch je v rozmedzí 0 - 100 

bodov na každý predmet. 
 Po ukončení prijímacích skúšok sa zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania dňa 19.5.2023. 
 Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka odošle riaditeľ strednej školy 19.5.2023. 
 Zákonný zástupca prijatého uchádzača do  24. mája 2023 doručí škole potvrdenie 

o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpenie žiaka na štúdium podľa 
vzoru uvedeného v prílohe č. 1 -  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. 
Potvrdenie je možné doručiť osobne, poštou, pričom rozhodujúci je dátum doručenia. 
Potvrdenie je možné zaslať aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie, riadne 
podpísané a zoskenované. 
V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcom, podpisujú potvrdenie 
o nastúpení/nenastúpení žiaka obaja. 

Kritériá hodnotenia osobného pohovoru- odbor kynológia 

 Majiteľ psa s preukazom pôvodu, členstvo v kynologickom klube, účasť na  
oficiálnych súťažiach alebo skúškach, výstavách   .................................................. 100b 

 Majiteľ psa bez preukazu pôvodu, členstvo v kynologickom alebo záujmovom klube,  
účasť na oficiálnych súťažiach  .................................................................................. 90b 

 Majiteľ psa s preukazom pôvodu, členstvo v kynologickom klube, bez účasti na  
oficiálnych súťažiach, skúškach, výstavách ale pripravuje psa na tieto podujatia  .... 80b 

 Majiteľ psa bez preukazu pôvodu, členstvo v kynologickom alebo záujmovom klube,  
bez účasti na oficiálnych súťažiach, skúškach, výstavách ale pripravuje psa na  
oficiálne súťaže .........................................................................................................  70b 

 Majiteľ psa, nie je členov v kynologickom klube, zaujíma sa o výcvik psa, výstavy,  
súťaže so psami (návštevník, figurant, pomocník)  .................................................... 60b 

 Nevlastní psa, ale má záujem o psov ( navštevuje útulky, venčenie, v rodine majú psa  
a pomáha so starostlivosťou)  ..................................................................................... 50b 

 Nevlastní psa, teoreticky sa zaujíma o psov (knihy, dokumenty...), má záujem  
o praktické vzdelávanie ale doteraz nemal vytvorené podmienky  ............................ 40b 

 Nemá skúsenosti so psami, ale chce, má skúsenosť so starostlivosťou o iné  
zvieratá ......................................................................................................................  30b 

 Nemá skúsenosti so psami, ani so starostlivosťou o iné zvieratá, ale má záujem sa to 
učiť  ............................................................................................................................ 20b 



 Na odbor sa hlási z iných príčin (spolužiaci, predmety a iné.)  ................................. 10b  

 

Kritériá hodnotenia osobného pohovoru – odbor chov koní 
a jazdectvo 
 

 Majiteľ koňa, registrácia v jazdeckom klube a účasť na oficiálnych súťažiach ..... 100 b 
 Majiteľ koňa, registrácia v jazdeckom klube, jazdecká licencia ..............................  90 b 
 Registrácia v JK, jazdecká licencia /  majiteľ koňa, bez registrácie v JK  ................ 80 b 
 Nevlastní koňa, nie je členom JK, ale pravidelne sa venuje koňom a jazde na koni 70 b  
 Nevlastní koňa, nie je členom JK, občasne sa venuje koňom a jazde na koni .......... 60 b 
 Nevlastní koňa, nie je členom JK, pravidelne sa venuje koňom, ošetruje ich, nejazdí  50 

b 
 Občasne sa venuje ošetrovaniu koní, nejazdí ............................................................ 40 b 
 Nemá skúsenosti s koňmi, ale chce, a má skúsenosti/vzťah k práci na farme .......... 30 b  
 Nemá skúsenosti s koňmi, ani s prácou na farme, ale má záujem............................. 20 b 
 Na odbor sa hlási z iných príčin (spolužiaci, predmety, a pod.) ............................... 10 b 

 
Pre odbory agropodnikanie sa vyžaduje 100-percentný zdravotný stav. 

 
 
 
Prijímacie konanie pre učebné odbory: 

Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať do 20.3.2023 
riaditeľovi strednej školy.  
Zákonný zástupca podáva prihlášku: 
- elektronicky (prostredníctvom školského informačného systému) bez elektronického   
  podpisu občianskym preukazom,  
- v listinnej podobe poštou (určujúci je dátum jej podania) alebo osobne. 
Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Podľa § 144 a) ods. 4 zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že prihlášku 
podpisuje iba jeden zákonný zástupcu. O tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie 
riaditeľovi strednej školy (príloha č. 2 – Vyhlásenie zákonných zástupcov). 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na strednú školu správu 
z diagnostického vyšetrenia vykonanú v zariadení poradenstva a prevencie nie staršiu ako 
2 roky.  

Kód a názov odboru 

 
Počet bodov  

T9 
SJL/M 

Počet 
bodov 

za priemer 
8. a 9. 
ročník 

 
Účasť na 
súťažiach 

 

 
Mimoškolská 

činnosť Celkový 
počet bodov 

6444 H čašník, servírka 50/50 50/50 50 50 300 
6456 H kaderník 50/50 50/50 50 50 300 



2964 H cukrár 50/50 50/50 50 50 300 
6445 H kuchár 50/50 50/50 50 50 300 
2487 H 01 autoopravár-
mechanik 

50/50 50/50 50 50 300 

2487 H 03 autoopravár-
karosár 

50/50 50/50 50 50 300 

4524 H 
agromechanizátor,opravár 

50/50 50/50 50 50 300 

6460 H 
predavač 

 
50/50 

 
50/50 

 
50 

 
50 

 
300 

 
Uchádzači o učebné odbory budú prijatí bez prijímacích skúšok. 
 

 Poradie uchádzačov bude stanovené podľa priemeru známok za 2. polrok 8. ročníka 
a 1. polrok 9. ročníka a výsledku T9. 

 
Bodovanie žiaka je stanovené nasledovným spôsobom: 
Priemer zo ZŠ:       Body za T9:  
1,00 - 2,00 - 50 bodov     100 % -  90 % - 50 bodov 
2,01 - 2,10 - 45 bodov     89,9 % - 80 % - 40 bodov 
2,11 - 2,30 - 40 bodov     79,9 % - 70 % - 30 bodov 
2,31 - 2,50 - 35 bodov     69,9 % - 60 % - 25 bodov 
2,51 - 2,70 - 30 bodov     59,9 % - 50 % - 20 bodov 
2,71 - 2,90 - 25 bodov     49,9 % - 40 % - 15 bodov 
2,91 - 3,10 - 20 bodov     39,9 % - 30 % - 10 bodov 
3,11 - 3,30 - 15 bodov     29,9 % - 20 % -   5 bodov 
3,31 - 3,50 - 10 bodov 
3,51 - 3,70 -  5 bodov 
3,71 - 3,90 -  3 body 
3,91 a viac -  0 bodov 
 
Účasť na súťažiach (max. 50 bodov):   Za každú súťaž 
1) školské kolo      5 bodov 
2) umiestnenie do 3. miesta školské kolo   10 bodov 
3) účasť v okresnom kole     10 bodov 
 
Mimoškolská činnosť: 5 bodov za každú činnosť, max. 50 bodov 
- do mimoškolskej činnosti sa zaraďuje napr. členstvo v športových a záujmových kluboch 
(napr. futbalový klub, judo klub, tanečný klub, ZUŠ, dobrovoľní hasiči, prípadne preukazateľný 
vzťah k danému odboru 
- po odoslaní elektronickej prihlášky je potrebné mimoškolskú činnosť dokladovať osobne  
  do 31.3.2023 na SOŠ HSaD, Zvolenská cesta 83, Lučenec. 
 



Žiaci, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, dostanú rozhodnutie o prijatí 7 dní 
pred konaním prijímacích skúšok. 
 
Zákonný zástupca prijatého uchádzača do  24.  mája 2023 doručí škole potvrdenie o nastúpení 
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpenie žiaka na štúdium podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 1 -  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie je možné 
doručiť osobne, poštou, pričom rozhodujúci je dátum doručenia. Potvrdenie je možné zaslať aj 
prostredníctvom e-mailovej komunikácie, riadne podpísané a zoskenované. 

V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcom, podpisujú potvrdenie 
o nastúpení/nenastúpení žiaka obaja. 

Prijatí uchádzači budú informovaní o prijatí prostredníctvom Edupage a na stránke školy. 
Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný do 3 dní potvrdiť nástup na našu školu. 
 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 boli prerokované a schválené 

pedagogickou radou dňa 26.1.2022  a Radou školy dňa 31.1.2022. 

 
         
 
        Mgr. Juraj Vitek 
          riaditeľ školy 


