
 

K R I T É R I Á 
pre prijímacie konanie  do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 

 

číslo školy na prihláške 645101 
EDUID ŠKOLY: 100005506 

 

 

Kritériá sú vypracované v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR 

SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. 

o stredných školách v znení neskorších predpisov.  

 

V školskom roku 2021/2022 SOŠ PaSV v Leviciach otvára podľa plánu výkonov: 
 

Študijné odbory 

 

1. 4210M04 agropodnikanie - farmárstvo 

2. 4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 

3. 4243M mechanizácia pôdohospodárstva  

Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a BIO. 

Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom 

predmete samostatne bude prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok. 

 

 

4. 2940M05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 

Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a CHEM. 

Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom 

predmete samostatne bude prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok. 

 

Učebné odbory  

 

4561H01 poľnohospodár – mechanizácia 

4561H02 poľnohospodár - farmárstvo 
 

Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. Žiakov prijímame v  

počte do naplnenia plánu výkonov pre školský rok 2022/2023. Rozhodnutie o prijatí bez 

prijímacej skúšky bude zaslané zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr do 25. apríl 2022. 

 

Externé – diaľkové štúdium – 4- ročný študijný odbor s maturitou 

 

4210M04 agropodnikanie – farmárstvo 



 
Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS.  Prihlášky sa podávajú najneskôr do 

29.mája 2022. 

 

1. Zdravotné požiadavky na uchádzača: 

 

Do 1. ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môžu byť prijatí uchádzači 

s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením doplní k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať príslušný odbor. Prijatiu z hľadiska 

zdravotného stavu prekážajú závažné nervové choroby,  poruchy pohybového ústrojenstva, 

záchvatové ochorenia, závažné alergie znemožňujúce  prácu v prostredí poľnohospodárskej 

prvovýroby. 

Do 1. ročníka môžu byť prijatí aj uchádzači s vývinovými poruchami učenia a správania na 

základe vyjadrenia psychológa alebo špeciálneho pedagóga o schopnosti študovať príslušný 

odbor. 

 

2. Dôležité termíny prijímacích skúšok: 

 

Termín na podanie prihlášok je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania.  

Informácie týkajúce sa usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 

2022/2023 nájdete: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-

rok-20222023/ 

Prijímacie skúšky v 1. aj 2. termíne začínajú o 08:00 hodine, v budove školy, Na lúkach 18, 

Levice. Pozvánky pre uchádzačov na PS budú zaslané najneskôr 27.04.2022. 

 

V prípade, že žiak, ktorý je v karanténe nie je schopný vykonať prijímaciu skúšku prezenčnou 

ani dištančnou formou v riadnom termíne z technických alebo iných dôvodov, riaditeľ školy 

určí pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška konala v čo najkratšom 

čase po skončení ochorenia alebo karantény najneskôr do 31.8.2022. 

  

Náhradný termín riaditeľ školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača 

a oznámi uchádzačovi, aby v deň konania skúšky v náhradnom termíne doložil potvrdenie od 

pediatra o ukončení karantény. 

 

Žiak, ktorý sa prihlásil na štúdium v danom študijnom odbore zo zahraničia, bude podľa  

§146 ods.1, 2 a 3 školského zákona posudzovaný za tých istých podmienok ako občan 

Slovenskej republiky. 

V prípade nenaplnenia plánu výkonov sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok dňa 

21. júna 2022. Riaditeľ SŠ tento oznam zverejní do 06.06.2022 na webovom sídle školy. 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/


 
3.  Prijímanie po vykonaní prijímacej skúšky: 

 

V študijných  odboroch -  žiak môže získať body za: 

 

4210M04 agropodnikanie - farmárstvo 

4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 

4243M mechanizácia pôdohospodárstva  

2940M05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 

- vykonanie prijímacej skúšky: max 30 bodov za predmet, spolu: 60 bodov, 

- Testovanie T9: SJL – 15 bodov, MAT – 15 bodov, spolu 30 bodov, 

- priemerný prospech koncoročného vysvedčenia za VIII. ročník – 10 bodov a  polročného 

vysvedčenia za IX. ročník ZŠ – 10 bodov, spolu: 20 bodov, 

- do priemeru sa nezapočítajú výchovné predmety, 

- olympiády, súťaže a iné mimoriadne aktivity 0 – 10 bodov. 

 

Žiak úspešne vykoná PS ak dosiahne najmenej 10 bodov z písomnej časti PS (min. 10 bodov 

z  predmetu SJL, min. 10 bodov z predmetu BIO, resp. min. 10bodov z predmetu CHEM). 

V prípade ak žiak nedosiahne tento minimálny počet bodov, môže sa zúčastniť opravnej ústnej 

skúšky (hneď po vyhodnotení písomnej časti PS). 

 

Z celkového počtu žiakov, ktorí úspešne vykonajú PS a po pridelení ostatných bodov zostavíme 

poradie uchádzačov, ktorí budú prijatí do naplnenia plánu výkonov pre školský rok 2022/2023.  

Poradie uchádzačov v jednotlivých odboroch bude rozdelené na žiakov prijatých do duálneho 

vzdelávania a ostatných žiakov.  

Systém prideľovania bodov je v Dodatku č.1, ktorý je súčasťou kritérií. 

 

Systém duálneho vzdelávania - /SDV/:  

Žiaci prijatí zamestnávateľmi do duálnej formy štúdia pripoja k prihláške potvrdenie o 

odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydaného 

zamestnávateľom. Škola musí mať so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní. Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok budú žiaci prijímaní do systému 

duálneho vzdelávania samostatne podľa § 67 ods.4 a) zákona č. 245/2008 Z. z. ), pričom 

to neznamená, že po tomto termíne sa žiaci do systému duálneho vzdelávania už nemôžu 

zapojiť. 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením absolvujú prijímacie skúšky v samostatnej skupine, kde 

budú upravené podmienky overovania vedomostí na základe vyjadrenia všeobecného lekára, 

alebo správy z psychologického, špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

 

 

 

 



 
Rovnosť bodov 

 V prípade rovnosti bodov určia poradie žiakov pomocné kritériá:  

1. obe prihlášky podané na našu školu, 

2. body pridelené za študijné výsledky na ZŠ,  

3. duálne vzdelávanie, 

4. úspechy v olympiádach. 

 

4. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania: 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a zostavenie zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania  overí prijímacia komisia. 

Riaditeľka školy zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania do troch pracovných dní odo dňa druhého termínu konania PS – zoznam obsahuje 

poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 

bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne a či bol prijatý na štúdium do prvého ročníka 

našej školy. 

5. Predpoklady prijatia na vzdelávanie:  

Predpokladom prijatia do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného 

odborného vzdelávania (4 ročné študijné odbory SOŠ) je ak žiak:   

- získal nižšie stredné vzdelanie ( úspešne ukončil 9. ročník základnej školy) 

- splnil podmienky prijímacieho konania  

 

6. Rozhodnutie o prijatí: 

O prijatí uchádzača rozhodne RŠ po zasadnutí PK na základe uvedených kritérií. 

Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi odoslané najneskôr do 18.5.2022.  

Uchádzačom umiestneným na základe pridelených bodov na vyšších poradových číslach ako je možné 

prijať, bude vydané rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. 

 

7. Zápis do prvého ročníka 

Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole 

prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou č. 2 tohto usmernenia. Ostatné rozhodnutia 

o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť (Príloha č.1). 

 

Potvrdenie je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), osobne, 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu školy alebo do 

elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 
 



 
8. Odvolacie konanie 

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa  môže uchádzač (zákonný zástupca maloletého) 

prostredníctvom riaditeľa tunajšej školy odvolať v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia o čom rozhodne zriaďovateľ školy v zákonnej lehote. 

9. Presun prihlášok 

V prípade voľných miest po termíne prijímacieho konania budú prijatí aj žiaci, ktorí do 

ukončenia zápisu presunú prihlášku zo strednej školy, na ktorú  neboli  prijatí  a  spĺňajú  

podmienky  kritérií. 

10. Druhé kolo prijímacej skúšky 

Keď zapísaný počet žiakov bude menší ako je plánovaný počet prijatých žiakov, bude škola 

organizovať druhé kolo prijímacieho konania podľa kritérií platných v prvom kole do naplnenia 

plánov výkonov. Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania bude zverejnené vo 

vestibule školy a na internete - www.sospasvlevice.sk, a www.sposlv.edupage.org, kde sú 

zverejnené aj tieto kritériá a organizácia PS. 

Termín konania 2. kola : 21.06.2022 

Kritéria boli vypracované a schválené prijímacou komisiou školy dňa 26.01.2022 

a prerokované v PR dňa 26.01. 2022. 

 

V Leviciach,  26.1. 2022 
 
 
 
        Vypracovala: Mgr. Jaroslava Lehotkaová             Schválila: Ing. Lívia Marčeková 
 
                 predseda prijímacej komisie                                    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K R I T É R I Á 
pre prijímacie konanie  do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného 

vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb  

na vidieku, Na lúkach 18, Levice pre školský rok 2020/2021 

číslo školy na prihláške 645101 

 

DODATOK č. 1 

 

Kritériá: Slovenský jazyk: 30 bodov 

  Biológia:  30 bodov 

  Chémia:  30 bodov 

 

Testovanie 9 (0 – 30 bodov) 

  Slovenský jazyk  Matematika 

80 % a viac  15   15 

79,99 – 65  10   10  

64,99 – 50  5   5 

49,99 – 30  3   3 

29,99 a menej  0   0 

 

 

Priemerný prospech (0 – 20 bodov) 8. ročník 9. ročník 

do 1,5      10  10 

1,51 – 2,00     5  5 

2,01 – 2,50     2  2 

2,51 – 3,00     1  1 

3,01 a viac     0  0 

 

Olympiády, súťaže, iné  (0 – 10 bodov) 

okresná súťaž   1. - 3. miesto 3 

 

krajská súťaž   1. miesto          7 

                                               2.miesto           6 

                                               3. miesto  5 

 

celoštátna súťaž  1. miesto 10  

    2. miesto 9 

    3. miesto 8   

 

 

 



 
Príloha č.1    (Príloha č. 3 k rozhodnutiu ministra č. 2021/10124:1-A1810) 

 

 

 

 

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

                                                    

 

 

                                                    SOŠ PaSV Na lúkach 18, Levice      

       Na lúkach 18        

                                                                       934 03 Levice   

            

         

 

  

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

 

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium  
 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia ________________ bol 

prijatý/á na Vašu strednú školu.  

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností:  

 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium  

v študijnom/učebnom odbore___________________________________________  

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

 

strednej škole.  

 

 

S pozdravom  

 

 

Podpis zákonného zástupcu  

 
* nehodiace sa preškrtnite 


