
Spojená škola Ul. SNP30, Ivanka pri Dunaji 
org. zložka: Stredná  odborná škola agrotechnická  J. A. Gagarina, 

Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo 

Kód školy:  613 019 

Nové podmienky a kritériá prijatia  žiakov na štúdium pre školský rok 

2020/2021 

Na základe mimoriadnej situácie vzniknutej v súvislosti s pandémiou COVID 19  a 
v súlade s nariadením Vlády SR  a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky zo dňa 29. 04. 2020  podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) po 
prerokovaní pedagogickou radou per rollam určuje riaditeľka Spojenej školy tieto 
podmienky a kritériá prijatia na štúdium do I. ročníka denného štvorročného a 
trojročného štúdia pre školský rok 2020/2021: 
 
 

Pre študijné odbory, ktoré sa vyučujú v SOŠ agrotechnická J.A. Gagarina, 
Svätoplukova 38, Bernolákovo 

 
 

KRITÉRIA PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM  
 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích 
programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 
do 30. júna 2020. 

 

Uchádzači o štúdium nebudú pozývaní do školy! 

 

 
Študijný odbor – štvorročné štúdium 

3765 M     technika a prevádzka dopravy 

4246 M     bioenergetika 

6355 M  služby v cestovnom ruchu 

 Počet žiakov spolu pre študijné odbory              30 žiakov 

 
 
 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. 



v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z 

polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety pre všetky študijné odbory 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
- Slovenský jazyk a literatúra  
- Matematika 

 

1.2  Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy 

- prvý profilový predmet:  Fyzika 

- druhý profilový predmet:  Technika 

 

študijný odbor 4246 M bioenergetika 

 

- prvý profilový predmet:  Biológia 
- druhý profilový predmet:  Chémia 

 
študijný odbor 6355 M služby v cestovnom ruchu 
 

- prvý profilový predmet:  Anglický jazyk 
- druhý profilový predmet:  Geografia 

 

1.3 Doplnkové predmety: 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy 

- prvý doplnkový predmet: Informatika 
- druhý doplnkový predmet: Geografia 

 

študijný odbor 4246 M bioenergetika 

- prvý doplnkový predmet: Informatika 
- druhý doplnkový predmet: Technika 
- tretí doplnkový predmet:  Fyzika 

 
študijný odbor 6355 M služby v cestovnom ruchu 

- prvý doplnkový predmet: Informatika 



- druhý doplnkový predmet: Dejepis 
- tretí doplnkový predmet:  Občianska náuka 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 

8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa 

započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Predmetová olympiáda – 10 bodov 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 

1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia – 20 bodov 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 

hodnotenia podľa profilácie strednej školy. 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 

 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

5.1 Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov 

podľa počtu získaných bodov vo výsledkovej listine s označením o prijatí, resp. neprijatí 

uchádzača. 



5.2 Riaditeľka školy zverejní do 29. mája 2020 zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na výveske školy a na webovej stránke školy 

www.spops.edupage.org a doručí rozhodnutie o prijatí. 

5.3 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 

strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 1. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka 

na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej 

škole. 

6. Spoločné ustanovenia  

6.1 Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

 

6.2 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 

odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 

31.augusta 2020. 

 

6.3 Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa 

pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 

6.4 Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 6.1 a 6.2. 

Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa 

uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú. 

 

6.5 Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

6.6 Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce 

formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú 

ustanovenia § 69 školského zákona. 

 

6.7 Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných 

právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

 

Tieto kritéria prijímacieho konania sa vzťahujú iba na uchádzačov 

o štúdium  na študijné odbory! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.spops.edupage.org/


 
Kritéria prijatia pre učebný odbor, ktorý sa vyučuje v SOŠ agrotechnická J.A. Gagarina, 

Svätoplukova 38, Bernolákovo 
 

Prijímacie konanie do prvého ročníka trojročných vzdelávacích programov 
a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 
2020. 
 

Uchádzači o štúdium nebudú pozývaní do školy! 

 
 
 

Učebný odbor – trojročné štúdium 
 
 

4524 H agromechanizátor, opravár 
                 Počet žiakov spolu pre učebné odbory             9 žiakov 

 
 
 
 
PODMIENKY PRIJATIA: 

 
- prijímacia  komisia  posúdi fyzické  a psychické  predpoklady žiaka  pre  

absolvovanie daného učebného odboru a prehodnotí záujem žiaka 

o štúdium vo zvolenom odbore,                     

- prijímacia komisia prehodnotí závažnosť zníženej známky zo správania – 

prednosť bude mať žiak s veľmi dobrým správaním. 

 
 

 
Bernolákovo  3. mája  2020 

Ing. Katarína Kubišová  

                   riaditeľka Spojenej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

 

 

 
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Spojená škola 

SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina 

Svätoplukova 38  

900 27  Bernolákovo 

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

a zároveň  prihlasujem na:    o   etickú výchovu            o    náboženskú výchovu 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

 

S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  


