
 

 
K R I T É R I Á 

pre prijímacie konanie  do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 

do študijných odborov 
číslo školy na prihláške 645101 

 

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.  

Kritériá ďalej spĺňajú rozhodnutie o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky podľa §150 ods. 8 zákona a §161k č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

V školskom roku 2020/2021 SOŠ PaSV v Leviciach prijíma žiakov podľa plánu výkonov 

v počte: 
 

Študijné odbory 

 

1. 4210M04 agropodnikanie – farmárstvo   - 22 žiakov 

 
2. 4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment- 8 žiakov 

 

3. 4243M mechanizácia pôdohospodárstva   - 14 žiakov 

 

 

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

 

4210M04 agropodnikanie – farmárstvo -15 žiakov 

 
Uchádzači o externé štúdium budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. 

 

 

 

 

 

 



Podmienky prijatia na denné štúdium: 

 
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 po 

skončení mimoriadneho stavu prerušenia školského vyučovania vyjadrenie všeobecného 

lekára o schopnosti študovať daný odbor najneskôr do 31. augusta 2020. 

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, ktoré z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie uchádzač doplní do 31. 

augusta 2020. 

 

2. Termíny prijímacích konania: 

      1. kolo  - uchádzač podá prihlášky najneskôr do 19. mája 

Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky bude zaslané zákonnému zástupcovi 

uchádzača najneskôr do 29. mája 2020. 

 

2. kolo – uskutoční sa v prípade nenaplnenia plánu výkonov v 1. kole PS  

Uchádzač podá prihlášku na 2. kolo PS najneskôr do 19.júna 2020. 

Rozhodnutie o prijatí v 2. kole bude zaslané do 25.júna 2020 

 

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania bude zverejnené do 15. júna 2020 vo 

vestibule školy a na internete - www.sospasvlevice.sk, kde sú zverejnené aj tieto 

kritériá a organizácia PS. 

 

Na externé štúdium sa prijíma bez prijímacej skúšky. Prihlášky sa podávajú 

v máji/2020. Najneskôr do 29.mája 2020. 

 

3. Prijímanie bez prijímacej skúšky: 

Konečné poradie uchádzačov sa zostaví na základe získaných bodov podľa 

nasledovných kritérií: 

 

Žiak môže získať body za:  

A) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

a) Povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

o  MATEMATIKA 

 

 

http://www.sospasvlevice.sk/


b) Profilový predmet : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku  samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 

. 

 

Profilové 

predmety 

4210 M 04 4210 M 08 4243 M 

prvý profilový 

predmet: 

BIOLÓGIA BIOLÓGIA BIOLÓGIA 

b) Doplnkový predmet: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 

. 

 doplnkový predmet:  PRVÝ CUDZÍ JAZYK 

B) 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. 

  

C) ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

                   Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne       
z intervalu 0 – 20 bodov 

                -     olympiády, súťaže a iné mimoriadne aktivity, viď: Kritériá/dodatok č.1 

Z celkového počtu uchádzačov,  zostavíme poradie tých , ktorí budú prijatí do naplnenia 

plánu výkonov podľa počtu získaných bodov.  

 

 

4. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania: 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a zostavenie zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania  overí prijímacia komisia. 

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom 

sídle školy( www.sospasvlevice.sk), výveske školy podľa výsledkov prijímacieho 

konania. 

5. Predpoklady prijatia na vzdelávanie:  

- Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania 

(4 ročné študijné odbory SOŠ):  - získal nižšie stredné vzdelanie ( úspešne ukončil 9. 

ročník základnej školy) 

 

http://www.sospasvlevice.sk/


6. Rozhodnutie o prijatí: 

O prijatí uchádzača rozhodne RŠ po zasadnutí prijímacej komisie  na základe uvedených 

kritérií. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Uchádzačom umiestneným na základe pridelených bodov na vyšších poradových číslach 

ako je možné prijať, bude vydané rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. 

 

 

 7. Oznámenie o nástupe do prvého ročníka 

Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca potvrdí záujem o štúdium zaslaním: „Oznámenia 

o nástupe alebo nenástupe na SŠ.“  

(viď. tlačivo,príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium) 
Termín do 4. júna 2020. 

Uchádzač, ktorý bol prijatý v 2. kole prijímacieho konania zašle potvrdenie do 30. júna 

2020. 

 

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. 

 

 

Kritéria boli vypracované a schválené prijímacou komisiou školy a prerokované v PR dňa 

04.05. 2020. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



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 2019/2020 
číslo školy na prihláške 645101 

 

 
ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 
DODATOK č. 1 

 

 
 

 
 

Kritériá: podľa vzťahu znázornenom vo vzorci viď. bod 4.Kritériá pre PK 

Povinné predmety: Slovenský jazyk: max: 90 bodov 

   Matematika:  max: 90 bodov 

 

Profilový predmet: Biológia:  max: 54 bodov 

 

Doplnkový predmet: Anglický jazyk: max: 36 bodov 

 

Prospech:  Všetky predmety             5 bodov 

 

Olympiády, súťaže, iné  (0 – 20 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:  

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

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

Názov strednej školy  

Adresa strednej školy  

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. 

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  

 

 

 



 

 
K R I T É R I Á 

pre prijímacie konanie  do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 

do učebného odboru 
číslo školy na prihláške 645101 

 

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.  

Kritériá ďalej spĺňajú rozhodnutie o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky podľa §150 ods. 8 zákona a §161k č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V školskom roku 2020/2021 SOŠ PaSV v Leviciach prijíma žiakov podľa plánu výkonov 

v počte: 
 

Učebný odbor  

 

4561H01 poľnohospodár – mechanizácia   - 10 
 

Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. Poradie uchádzačov 

o štúdium sa určí podľa priemerných známok na vysvedčení z koncoročnej klasifikácie z  

8.ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka a úspechov dosiahnutých v olympiádach 

a súťažiach, viď.: Kritériá, Dodatok č.1. 

Žiakov prijímame v počte do naplnenia plánu výkonov pre školský rok 2020/2021.  

 

 

Podmienky prijatia na denné štúdium: 
 

3. Zdravotné požiadavky na uchádzača: 

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

s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením doplní po 

skončení mimoriadneho stavu prerušenia školského vyučovania vyjadrenie všeobecného 

lekára o schopnosti študovať daný odbor najneskôr do 31. augusta 2020. 

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, ktoré z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie uchádzač doplní do 31. 

augusta 2020. 

2. Termíny prijímacích konania: 

      1. kolo  - uchádzač podá prihlášky najneskôr do 19. mája 

Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky bude zaslané zákonnému zástupcovi 

uchádzača najneskôr do 29. mája 2020. 

 

4. kolo – uskutoční sa v prípade nenaplnenia plánu výkonov v 1. kole PS  

Uchádzač podá prihlášku na 2. kolo PS najneskôr do 19.júna 2020. 

Rozhodnutie o prijatí v 2. kole bude zaslané do 25.júna 2020 

 

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania bude zverejnené do 15. júna 2020 vo 

vestibule školy a na internete - www.sospasvlevice.sk, kde sú zverejnené aj tieto 

kritériá a organizácia PS. 

 

3. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania: 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a zostavenie zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania  overí prijímacia komisia. 

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom 

sídle školy( www.sospasvlevice.sk), výveske školy podľa výsledkov prijímacieho 

konania. 

4. Predpoklady prijatia na vzdelávanie:  

- Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania 

(3 ročný učebný odbor SOŠ):  - získal nižšie stredné vzdelanie ( úspešne ukončil 9. ročník 

základnej školy) 

      

5.  Rozhodnutie o prijatí: 

O prijatí uchádzača rozhodne RŠ po zasadnutí prijímacej komisie  na základe uvedených 

kritérií. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Uchádzačom umiestneným na základe pridelených bodov na vyšších poradových číslach 

ako je možné prijať, bude vydané rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. 

 

 

 6. Oznámenie o nástupe do prvého ročníka 

Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca potvrdí záujem o štúdium zaslaním: „Oznámenia 

o nástupe alebo nenástupe na SŠ.“  

(viď. tlačivo, príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium) 
Termín do 4. júna 2020. 

Uchádzač, ktorý bol prijatý v 2. kole prijímacieho konania zašle potvrdenie do 30. júna 

2020. 

 

http://www.sospasvlevice.sk/
http://www.sospasvlevice.sk/


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. 

 

 

Kritéria boli vypracované a schválené prijímacou komisiou školy a prerokované v PR dňa 

04.05. 2020. 
 

                                                                  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



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 2019/2020 
číslo školy na prihláške 645101 

 

 UČEBNÝ ODBOR 
 

DODATOK č. 1 
 

 

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:  

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

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

Názov strednej školy  

Adresa strednej školy  

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. 

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  

 

 


