
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 

965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 

pre študijný odbor hotelová akadémia 

 
Riaditeľ školy bude v rámci prijímacieho konania postupovať podľa Usmernenia k prijímaciemu 

konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích  

skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Prijímacie konanie pozostáva z prijímacích skúšok, posúdenia prospechu na základnej škole 
a ďalších kritérií, príp. posúdenia jednotlivých kritérií v prípade rovnosti bodov. 

 
Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia 
v máji 2023 v termíne, ktoré stanoví MŠVVaŠ SR. 

 
Prijímacie skúšky v študijnom odbore hotelová akadémia pozostávajú z písomných testov z 
profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk. Z každého testu 
môže žiak získať maximálny počet 100 bodov. Aby bol žiak pri prijímacích skúškach úspešný, 
musí získať minimálne 25 bodov z každého testu. 

 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy okrem 
známky nedostatočný (5) nasledovne: 

 
1. Povinné predmety: Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je 

známka. 

Povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra (max. 90 b) 

Matematika (max. 90 b) 

 
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. 

Profilový predmet: Prvý cudzí jazyk (max. 54 b) 

 
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. 

Doplnkový predmet: Zemepis (max. 18 b) 



Ak bol žiak v niektorom z vyučovacích predmetov v uvedenom klasifikačnom období hodnotený 

slovne, príp. „absolvoval/a“, vezmú sa namiesto toho do úvahy známky z posledného 

známkou hodnoteného klasifikačného obdobia, ktoré budú uvedené na prihláške na štúdium 

na SŠ. 

 

4. Prospech 

 
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 - výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský 

rok. 

 
5. Ďalšie kritériá 

Žiak, ktorý je úspešným riešiteľom olympiády v slovenskom alebo cudzom jazyku alebo 

víťazom  súťaže,  ktorá  súvisí  so  študijným  odborom,  získa  k  celkovému  počtu  bodov   pri 

umiestnení sa na 1. – 5. mieste za: 

- okresné kolo: 10 bodov 

- krajské kolo: 20 bodov 

- celoslovenské kolo: 30 bodov 

 
6. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 
a) dosiahol väčší počet bodov z písomných testov v poradí slovenský jazyk a 

literatúra, následne cudzí jazyk, 

b) dosiahol väčší počet bodov za prospech na ZŠ z povinného predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, následne matematika 

c) získal väčší počet bodov za bod č. 5 Ďalšie kritériá, 

d) 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. 

 

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

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka. 

 

 
Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ obchodu a služieb v Žiari  nad 

Hronom pre školský rok 2023/2024 boli schválené pedagogickou radou školy dňa 25. januára 

2022. 

V Žiari nad Hronom, 25. januára 2022 

Ing. Miroslav Krajčov 

riaditeľ školy 



Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 

965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 

pre učebné odbory hostinský/hostinská, kaderník, 

predavač 

 

Riaditeľ školy bude v rámci prijímacieho konania postupovať podľa Usmernenia k prijímaciemu 

konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích  

skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Prijímacie konanie pozostáva z posúdenia prospechu na základnej škole a ďalších kritérií, príp. 
posúdenia jednotlivých kritérií v prípade rovnosti bodov. 

 
Prijímacie konanie bude prebiehať v termíne, ktorý určí MŠVVaŠ SR. 

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

koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy okrem 

známky nedostatočný (5) nasledovne: 

7. Povinné predmety: Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je 

známka. 

Povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra (max. 90 b) 

Matematika (max. 90 b) 

 
8. 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. 

Profilový predmet: Prvý cudzí jazyk (max. 54 b) 

 
9. Prospech 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 - výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský 

rok. 

Ak bol žiak v niektorom z vyučovacích predmetov v uvedenom klasifikačnom období hodnotený 

slovne, príp. „absolvoval/a“, vezmú sa namiesto toho do úvahy známky z posledného 

známkou hodnoteného klasifikačného obdobia, ktoré budú uvedené na prihláške na štúdium 

na SŠ. 



10. Ďalšie kritériá 

Žiak, ktorý je úspešným riešiteľom olympiády v slovenskom alebo cudzom jazyku alebo 

víťazom  súťaže,  ktorá  súvisí  so  študijným  odborom,  získa  k  celkovému  počtu  bodov  pri 

umiestnení sa na 1. – 5. mieste za: 

- okresné kolo: 10 bodov 

- krajské kolo: 20 bodov 

- celoslovenské kolo: 30 bodov 

 
11. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 
a) dosiahol väčší počet bodov za prospech na ZŠ z povinného predmetu – slovenský 

jazyk a literatúra, následne matematika, 

b) dosiahol lepšiu priemernú známku zo správania z koncoročnej klasifikácie v ročníkoch 6 

– 8 a polročnej klasifikácie za 9. ročník ZŠ, 

c) získal väčší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritériá, 

d) 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. 

 

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

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka. 

 

 
Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ obchodu a služieb v Žiari  nad 

Hronom pre školský rok 2023/2024 boli schválené pedagogickou radou školy dňa 25. januára 

2022. 
 

 

V Žiari nad Hronom, 25. januára 2022  
 

Ing. Miroslav Krajčov 

riaditeľ školy 



Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 

965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 

pre učebný odbor cukrár 

 
Riaditeľ školy bude v rámci prijímacieho konania postupovať podľa Usmernenia k prijímaciemu 

konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích  

skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Prijímacie konanie pozostáva z posúdenia prospechu na základnej škole a ďalších kritérií, príp. 
posúdenia jednotlivých kritérií v prípade rovnosti bodov. 

 
Prijímacie konanie bude prebiehať v termíne, ktoré určí MŠVVaŠ SR. 

 
Prijímacie konanie pozostáva z posúdenia prospechu na základnej škole a ďalších kritérií, príp. 
posúdenia jednotlivých kritérií v prípade rovnosti bodov. 

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

koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy okrem 

známky nedostatočný (5) nasledovne: 

1. Povinné predmety: Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je 

známka. 

Povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra (max. 90 b) 

Chémia (max. 90 b) 

 
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. 

Profilový predmet: Prvý cudzí jazyk (max. 54 b) 

 
3. Prospech 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 - výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský 

rok. 

Ak bol žiak v niektorom z vyučovacích predmetov v uvedenom klasifikačnom období hodnotený 

slovne, príp. „absolvoval/a“, vezmú sa namiesto toho do úvahy známky z posledného 

známkou hodnoteného klasifikačného obdobia, ktoré budú uvedené na prihláške na štúdium 

na SŠ. 



4. Ďalšie kritériá 

Žiak, ktorý je úspešným riešiteľom olympiády v slovenskom alebo cudzom jazyku alebo 

víťazom  súťaže,  ktorá  súvisí  so  študijným  odborom,  získa  k  celkovému  počtu  bodov  pri 

umiestnení sa na 1. – 5. mieste za: 

- okresné kolo: 10 bodov 

- krajské kolo: 20 bodov 

- celoslovenské kolo: 30 bodov 

 
5. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 
a) dosiahol väčší počet bodov za prospech na ZŠ z povinného predmetu – slovenský 

jazyk a literatúra, následne chémia, 

b) dosiahol lepšiu priemernú známku zo správania z koncoročnej klasifikácie v ročníkoch 6 

– 8 a polročnej klasifikácie za 9. ročník ZŠ, 

c) získal väčší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritériá, 

d) 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. 

 

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

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka. 

 

 
Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ obchodu a služieb v Žiari  nad 

Hronom pre školský rok 2023/2024 boli schválené pedagogickou radou školy dňa 25. januára 

2022. 
 

 

V Žiari nad Hronom, 25. januára 2022  
 

Ing. Miroslav Krajčov 

riaditeľ školy 


