
       STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  OBCHODU A SLUŽIEB  

                                         Osvety 17, 96801 Nová Baňa 

               EDUID školy: 100011010 

Kritériá prijatia uchádzačov do prvého ročníka študijných odborov 

pre školský rok 2024/2025 

 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.415/2021Z.z., a so súhlasom zriaďovateľa,       

v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy, 

stanovujem tieto kritéria na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročných študijných 

odborov na školský rok 2024/2025 

V školskom roku 2024/2025 na základe plánu výkonov  a Všeobecne záväzného nariadenia , 

ktoré určuje najvyšší  počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti 

BBSK v súlade s §31 odst. 2 zákona č.61/2015Z.z. otvárame 4-ročný študijný odbor:  

Študijný  odbor Počet žiakov 

6341 M škola podnikania  

   

Termíny prijímacích skúšok: 

1. termín: 2. máj 2024  

2. termín: 6. máj 2024 

 

Forma prijímacej skúšky:  

Prijímacia skúška bude mať dve časti: 

a) Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 45 minút  

b) Písomný test z matematiky v trvaní 45 minút 

Obsah prijímacích skúšok určuje učivo týchto premetov na II. stupni ZŠ. Medzi jednotlivými  

písomnými skúškami bude prestávka 20 minút. 

Každý uchádzač, ktorý má vykonať prijímacie skúšky, dostane najmenej 5 dní pred 

prijímacími skúškami pozvánku s pokynmi k prijímacím skúškam. 

 

 

 

 



Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených  učebných odborov: 

1.  Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. (Žiak získal nižšie stredné vzdelanie) 

2. Vyplnenú prihlášku odoslať do stanoveného termínu. 

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené 

riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe 

potvrdené riaditeľom základnej školy. 

Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej 

školy alebo ich osvedčené kópie. 

3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

Pre štúdium v uvedených odboroch nie je potrebné prikladať potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti 

4. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a 

literatúra a matematika.  

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzač úspešne 

vykoná, ak v každom predmete na písomnej skúške získa 6 a viac bodov. Ak počet 

bodov v jednom z uvedených predmetov bude nižší ako 6, uchádzač prijímaciu skúšku 

vykonal neúspešne, t. j. na prijímacej skúške neprospel.  

5. Celkový počet bodov získaných uchádzačom v prijímacom konaní bude tvoriť 

súčet bodov : - body za prijímaciu skúšku v predmete slovenský jazyk a literatúra, 

matematika v súčte max. 60 bodov, z toho 30 bodov na skúške z matematiky a 30 

bodov na skúške zo slovenského jazyka a literatúry. 

6.  V prípade rovnakého súčtu bodov rozhodnú nasledovné pomocné kritéria: 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (k prihláške pripoja podľa § 63 odst. 4 

zákona 245/2008 Z. z. vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať 

zvolený odbor)  

b)  body za výsledky v predmetových olympiádach alebo športových súťažiach 

 - okresnej úrovni získa 5 bodov  

- krajskej úrovni získa 10 bodov 

 - celoslovenskej úrovni získa 15 bodov 

 - medzinárodnej úrovni získa 20 bodov  

c) lepší priemerný prospech (bez výchovných predmetov) v polročnej 

klasifikácii 9. ročníka 

7. Každému uchádzačovi bude pridelený číselný kód pre ochranu osobných údajov pri 

zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania. 

8. Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 budú zverejnené  

v stanovenom termíne na verejne dostupnom mieste podľa vopred prideleného 

číselného kódu. 

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí na štúdium podľa uvedených kritérií a vydá 

rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy. 

9. Zákonný zástupca v stanovenom termíne doručí potvrdenie o nastúpení resp. 

nenastúpení,  písomne alebo cez informačný systém EduPage. 

Vzor potvrdenia je prílohou č. 1 tohto usmernenia. 

10. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí 

odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 



11.  Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, 

zákonný zástupca oznámi neúčasť najneskôr v deň konania skúšky do 8,00 hod. a 

priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľovi školy, ktorá určí náhradný termín 

prijímacej skúšky. 

12. V prípade, že sa nenaplní počet žiakov odbore, bude vyhlásené 2. kolo prijímacích 

skúšok. Na prijatie uchádzača platia tie isté kritériá. 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 15.11.2022 

 

 

                                                                                                                       Ing. Jozef Koperdák v.r.                                                                 

                                                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  OBCHODU A SLUŽIEB  

                                         Osvety 17, 96801 Nová Baňa 

          EDUID školy: 100011010 

Podmienky pre prijatie uchádzačov do nadstavbového štúdia 

pre školský rok 2024/2025 

bez prijímacích skúšok 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 69 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.415/2021Z.z., a so súhlasom 

zriaďovateľa, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou a 

radou školy, stanovujem tieto podmienky na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 

nadstavbového štúdia  

6403 L podnikanie v remeslách a službách:  

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených  učebných odborov: 

1.  Prijímanie do nadstavbového štúdia sa uskutoční bez konania prijímacích skúšok.  

 

2. Prijímanie sa uskutoční na základe prihlášky doručenej na riaditeľstvo školy v 

stanovenom termíne na predpísanom tlačive. / tlačivo: príloha č.2/ 

 

3.  Podmienkou prijatia je výučný list a vysvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky v 

zodpovedajúcom odbore v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách 

zdravotná spôsobilosť vo zvolenom odbore.  

 

4.  Ak počet záujemcov o štúdium neprekročí možnosti prijatia žiakov, budú všetci 

uchádzači o štúdium prijatí bez ohľadu na predchádzajúci prospech.  

 

5. V prípade vyššieho počtu záujemcov o štúdium ako je možné prijať, o poradí 

rozhodne dosiahnutý priemerný prospech na konci školského roka v 1., 2. a 3. ročníku 

učebného odboru SOŠ. 

 

6.  Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie príslušného odboru záverečnou skúškou a 

zápisom na štúdium 

 

 

                                                                                           

                                                                                                 Ing. Jozef Koperdák   v.r.                                                              

                                                                                                         riaditeľ školy 

 

 

 

 



       STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  OBCHODU A SLUŽIEB  

                                         Osvety 17, 96801 Nová Baňa 

                      EDUID školy: 100011010 

Kritériá prijatia uchádzačov do prvého ročníka učebných odborov 

pre školský rok 2024/2025 

bez prijímacích skúšok 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.415/2021Z.z., a so súhlasom zriaďovateľa,       

v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy, 

stanovujem tieto kritéria na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 

V školskom roku 2023/2024 na základe určenia najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

stredných škôl v územnej pôsobnosti BBSK v súlade s §31 odst. 2 zákona č.61/2015Z.z. 

otvárame učebné odbory nasledovne:  

Učebný odbor Počet žiakov 

6445 H kuchár  

6444 H čašník, servírka  

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a 

zariadenia 
 

   

Termíny prijímacích skúšok: 

1. termín: 2. máj 2024  

2. termín: 6. máj 2024 

 

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených  učebných odborov: 

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. (Žiak získal nižšie stredné vzdelanie) 

2. Vyplnenú prihlášku odoslať do stanoveného termínu. 

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené 

riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe 

potvrdené riaditeľom základnej školy. 

Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej 

školy alebo ich osvedčené kópie. 

3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

Pre štúdium v uvedených odboroch nie je potrebné prikladať potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti 

 

 



4. V prípade vyššieho počtu záujemcov vo zvolenom odbore, bude rozhodovať 

o prijatí priemer študijných výsledkov za 8. a 9.ročník 

V prípade prijatia uchádzača do zvoleného učebného odboru a nenaplnenia 

schváleného počtu prijímaných žiakov v zvolenom učebnom odbore, bude uchádzač 

po dohovore s rodičmi preradený do iného učebného odboru. 

5. Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené  

v stanovenom termíne. 

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí na štúdium podľa uvedených kritérií a vydá 

rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy. 

6. Zákonný zástupca najneskôr do stanoveného termínu písomne potvrdí strednej 

škole prijatie na vzdelávanie.  

Vzor potvrdenia je prílohou č. 1 tohto usmernenia. 

7. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí 

odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 15.11.2022 

 

 

                                                                                                                       Ing. Jozef Koperdák   v.r.                                                              

                                                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  OBCHODU A SLUŽIEB  

                                         Osvety 17, 96801 Nová Baňa 

          EDUID školy: 100011010 

Kritériá prijatia uchádzačov do prvého ročníka v 2-ročných učebných odboroch     pre 

dosiahnutie nižšieho stredného vzdelania 

pre školský rok 2024/2025 

bez prijímacích skúšok 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.415/2021Z.z., a so súhlasom zriaďovateľa,       

v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy, 

stanovujem tieto kritéria na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 

V školskom roku 2023/2024 na základe určenia najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

stredných škôl v územnej pôsobnosti BBSK v súlade s §31 odst. 2 zákona č.61/2015Z.z. 

otvárame učebné odbory nasledovne:  

Učebný odbor Počet žiakov 

2982 F potravinárska výroba  

3686 F stavebná výroba  

   

Termíny prijímacích skúšok: 

3. termín: 2. máj 2024  

4. termín: 6. máj 2024 

 

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených  učebných odborov: 

1. Neukončené nižšie stredné vzdelanie (neukončená základná škola) 

2. Vyplnenú prihlášku odoslať do stanoveného termínu. 

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené 

riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe 

potvrdené riaditeľom základnej školy. 

Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej 

školy alebo ich osvedčené kópie. 

3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

Pre štúdium v uvedených odboroch nie je potrebné prikladať potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti 

4. V prípade prijatia uchádzača do zvoleného učebného odboru a nenaplnenia 

schváleného počtu prijímaných žiakov v zvolenom učebnom odbore, bude 

uchádzač po dohovore s rodičmi preradený do iného učebného odboru. 

 



5. Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 budú zverejnené  

v stanovenom termíne. 

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí na štúdium podľa uvedených kritérií a vydá 

rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy. 

6. Zákonný zástupca najneskôr do stanoveného termínu písomne potvrdí strednej 

škole prijatie na vzdelávanie.  

Vzor potvrdenia je prílohou č. 1 tohto usmernenia. 

7. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí 

odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 15.11.2022 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                       Ing. Jozef Koperdák v.r.                                                                

                                                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 


