
Kritéria na prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2014/2015 

 A)    V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

a zákona č. 324/2012 o odbornom vzdelávaní  a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 62 

až § 68, boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy, po vyjadrení rady školy 

a súhlase zriaďovateľa, nasledovné kritéria a počty žiakov pre študijný odbor 4210 M 

agropodnikanie a 4336 M veterinárne zdravotníctvo.  

  B) V školskom roku 2014/2015 sa bude na škole realizovať: 

1. študijný odbor 4210 M agropodnikanie s možnosťou odborného zamerania: 

- farmárstvo       4210 M 04   0,3 triedy  10 žiakov 

      - poľnohospodársky manažment     4210 M 08      0,3 triedy   10 žiakov 

       - agroturistika                              4210 M 11            0,3 triedy  10 žiakov 

       - kynológia       4210 M 18        0,5 triedy  15 žiakov 

 
2. študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo s možnosťou odborného zamerania: 
       - veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat         

         4336 M 01               0,5 triedy                   15 žiakov 

___________________________________________________________________________ 

        Celkom                                                                             2 triedy                   60 žiakov 

Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov z celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktorí 

dosiahli v každom predmete samostatne viac ako 90 % úspešnosť. Ak v  predmete 

slovenský jazyk a literatúra dosiahne žiak túto úspešnosť, vykoná prijímaciu skúšku len 

z jedného predmetu. 

 

C) Všeobecné kritériá bodového hodnotenia: 

1. Priemerný prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy  (bez občianskej náuky, pracovného vyučovania, a predmetov 

výchovného zamerania) max. 60 bodov 

2. Výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ max. 70 bodov 

3. Riešenie predmetovej olympiády, bez ohľadu na umiestnenie max. 15 bodov 

 

 

D) Kritéria podľa jednotlivých študijných zameraní: 

1. FARMÁRSTVO 

 a)   Priemerný prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy do priemeru 2,75 max. 60 bodov;  

     b)   výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk 

a literatúra podľa úspešnosti (1 % rovná sa 0,5 bodu) max. 50 bodov a v predmete 

matematika podľa úspešnosti (1% úspešnosti sa rovná 0,20 bodu) max. 20 bodov; 

     c)   riešenie predmetovej olympiády z prírodopisu alebo chémie bez ohľadu na umiestnenie 

v okresnom kole 5 bodov, v krajskom kole 10 bodov; 

     d)   za výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry max. 30 bodov; 

     e) za výsledky z prijímacej skúšky z predmetu prírodopis max. 30 bodov; 



     f) pomocné kritérium pri rovnakom počte dosiahnutých bodov za kritériá uvedené v 

písmene a) až e) bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahne lepší priemerný prospech z 

predmetu prírodopis za 6.- 8. ročník na výročnom vysvedčení a polročnom vysvedčení 9. 

ročníka. 

 

          2. POĽNOHOSPODÁRSKY MANAŽMENT 

      a)   Priemerný prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy do priemeru 2,75 max. 60 bodov;  

      b)   výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v predmete slovenský 

jazyk a literatúra podľa úspešnosti (1 % rovná sa 0,5 bodu) max. 50 bodov a v predmete 

matematika podľa úspešnosti (1% úspešnosti sa rovná 0,20 bodu) max. 20 bodov; 

     c)   riešenie predmetovej olympiády z prírodopisu alebo chémie bez ohľadu na umiestnenie 

v okresnom kole 5 bodov, v krajskom kole 10 bodov; 

     d)   za výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry max. 30 bodov; 

     e) za výsledky z prijímacej skúšky z predmetu prírodopis max. 30 bodov; 

     f) pomocné kritérium pri rovnakom počte dosiahnutých bodov za kritériá uvedené v 

písmene a) až e) bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahne lepší priemerný prospech z 

predmetu prírodopis za 6.- 8. ročník na výročnom vysvedčení a polročnom vysvedčení 9. 

ročníka. 

 

 3. AGROTURISTIKA 

     a)   Priemerný prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy do priemeru 2,75 max. 60 bodov;  

     b)   výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk 

a literatúra podľa úspešnosti (1 % rovná sa 0,5 bodu) max. 50 bodov a v predmete 

matematika podľa úspešnosti (1% úspešnosti sa rovná 0,20 bodu) max. 20 bodov; 

     c)   riešenie predmetovej olympiády z prírodopisu alebo chémie bez ohľadu na umiestnenie 

v okresnom kole 5 bodov, v krajskom kole 10 bodov; 

     d)   za výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry max. 30 bodov; 

     e) za výsledky z prijímacej skúšky z predmetu prírodopis max. 30 bodov; 

     f) pomocné kritérium pri rovnakom počte dosiahnutých bodov za kritériá uvedené v 

písmene a) až e) bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahne lepší priemerný prospech z 

predmetu prírodopis za 6.- 8. ročník na výročnom vysvedčení a polročnom vysvedčení 9. 

ročníka. 

 

 4. KYNOLÓGIA 

     a)   Priemerný prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy do priemeru 2,75 max. 60 bodov;  

     b)   výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk 

a literatúra podľa úspešnosti (1 % rovná sa 0,5 bodu) max. 50 bodov a v predmete 

matematika podľa úspešnosti (1% úspešnosti sa rovná 0,20 bodu) max. 20 bodov; 

    c)   riešenie predmetovej olympiády z prírodopisu alebo chémie bez ohľadu na umiestnenie 

v okresnom kole 5 bodov, v krajskom kole 10 bodov; 

    d)   za výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry max. 30 bodov; 

    e) za výsledky z prijímacej skúšky z predmetu prírodopis max. 30 bodov; 

    f) pomocné kritérium pri rovnakom počte dosiahnutých bodov za kritériá uvedené v 

písmene a) až e) bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahne lepší priemerný prospech z 

predmetu prírodopis za 6.- 8. ročník na výročnom vysvedčení a polročnom vysvedčení 9. 

ročníka. 

 



 5. VETERINÁRSTVO 

     a)   Priemerný prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. 

ročníka základnej školy do priemeru 2,75 max. 60 bodov;  

     b)   výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk 

a literatúra podľa úspešnosti (1 % rovná sa 0,5 bodu) max. 50 bodov a v predmete 

matematika podľa úspešnosti (1% úspešnosti sa rovná 0,20 bodu) max. 20 bodov; 

     c)   riešenie predmetovej olympiády z prírodopisu alebo chémie bez ohľadu na umiestnenie 

v okresnom kole 5 bodov, v krajskom kole 10 bodov; 

     d)   za výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry max. 30 bodov; 

     e) za výsledky z prijímacej skúšky z predmetu prírodopis max. 30 bodov; 

     f) pomocné kritérium pri rovnakom počte dosiahnutých bodov za kritériá uvedené v 

písmene a) až e) bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahne lepší priemerný prospech z 

predmetu prírodopis za 6.- 8. ročník na výročnom vysvedčení a polročnom vysvedčení 9. 

ročníka. 

 

 

E) Integrovaní žiaci 

Majú možnosť požiadať o 25 % predĺženie času vykonania prijímacej skúšky. Žiadosť 

predloží zákonný zástupca najneskôr do 5 dní pred vykonávaním prijímacej skúšky. Žiadosť 

musí obsahovať prílohu potvrdenia pedagogicko-psychologickej poradne o integrácii žiaka. 

 

 

F) Kritériá prijímania 
     1. Žiakovi, ktorý podá na školu dve prihlášky, sa pridá k počtu získaných bodov za 

prospech, monitor a prijímaciu skúšku ďalších 10 bodov. 

     2.  Žiaci budú prijatí na základe poradia súčtu dosiahnutých bodov podľa kritérií až do 

naplnenia počtu prijímaných žiakov v jednotlivých odboroch. 

     3. Podľa zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v súlade s § 67 ods. 3 riaditeľ strednej školy  prednostne 

prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako 

vyhovujú kritériám prijímacieho konania a predloží odborné lekárske potvrdenie o schopnosti 

štúdia v danom študijnom odbore alebo študijnom zameraní pred uchádzačmi, ktorí rovnako 

vyhovujú prijímacím podmienkam.  

     4. V prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v niektorom študijnom odbore alebo 

zameraní, môže zákonný zástupca žiaka,  ktorý nebol prijatý na zvolené študijné zameranie 

alebo študijný odbor, požiadať o presun prihlášky do študijného odboru alebo študijného 

zamerania, v ktorom nie je stanovený počet žiakov naplnený. 

 

Poradie uchádzačov (podľa pridelených kódov) v jednotlivých študijných odboroch 

(zameraniach) bude zverejnené na internetovej stránke  http://spostt.edupage.sk/ 

a verejne dostupnom mieste školy. 

 

 

 

V Trnave 14.03.2013                                                  

         

 

 

Ing. Ľudovít Škrabák  

                                                                                         riaditeľ školy 

http://spostt.edupage.sk/

