
 

 

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina 
 

Harmonogram prijímacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách 

pre školský rok 2023/2024 

 

     Pri prijímaní žiakov na denné štúdium v stredných školách postupujú riaditelia škôl v 

súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so 

zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ 

SR 

 

Prehľad termínov prijímacieho konania žiakov základných škôl na stredné školy pre 

školský rok 2023/2024 

 

Gestor Úloha Termín 

Stredná škola 

 

 

Zverejnenie počtu žiakov: 

-  ktorých možno prijať, 

- ktorých možno prijať na vzdelávanie v duálnom 

systéme, 

- kritériá a termíny prijímacích skúšok na stredoškolské 

štúdium – netalentové odbory 

do 31.03.2023 

Základná škola 

Zákonný 

zástupca 

Odoslanie prihlášok uchádzačov o štúdium na stredných 

školách – študijné a učebné odbory na stredných školách 

bez talentových skúšok. 

do 20.03.2023 

Stredná škola 1. kolo prijímacích skúšok.  

 

1.termín – 04.05.2023       

2.termín – 09.05.2023 

Stredná škola Zverejnenie výsledkov o prijatí – neprijatí žiaka na 

webovom sídle školy 

19.05.2023 

Stredná škola Odoslanie rozhodnutia o prijatí – neprijatí žiaka 

zákonným zástupcom 

19.05.2023 

Zákonný 

zástupca 

Doručenie potvrdenia o nastúpení – nenastúpení žiaka 

na štúdium 

24.05.2023 

Stredná škola 2. kolo prijímacích skúšok 20.06.2023 

Stredná škola Zverejnenie výsledkov o prijatí – neprijatí žiaka na 

webovom sídle školy 

23.06.2023 

Zákonný 

zástupca 

Doručenie potvrdenia o nastúpení – nenastúpení žiaka 

na štúdium 

28.06.2023 

 

Kritériá pre prijatie žiakov pre školský rok 2023/2024 

 

Riaditeľka školy v zmysle § 65 zákona č.245/2008 Z. z. a   po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa 26.01.2023 a  po vyjadrení Rady školy pri SOŠP zo dňa 31.01.2023  na základe 

určenia najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné 

odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 pre stredné školy financované zo 

štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti prijímame nasledovný počet žiakov 

https://www.zilinskazupa.sk/files/0_2022/12_december/2.12/urcenie-najvyssieho-poctu-

ziakov-1-rocnika-strednych-skol-up-zsk-cleneni-jednotlive-so-alebo-uo-prijimacie-konanie-

skolskom-roku-2023-2024.pdf 

https://www.zilinskazupa.sk/files/0_2022/12_december/2.12/urcenie-najvyssieho-poctu-ziakov-1-rocnika-strednych-skol-up-zsk-cleneni-jednotlive-so-alebo-uo-prijimacie-konanie-skolskom-roku-2023-2024.pdf
https://www.zilinskazupa.sk/files/0_2022/12_december/2.12/urcenie-najvyssieho-poctu-ziakov-1-rocnika-strednych-skol-up-zsk-cleneni-jednotlive-so-alebo-uo-prijimacie-konanie-skolskom-roku-2023-2024.pdf
https://www.zilinskazupa.sk/files/0_2022/12_december/2.12/urcenie-najvyssieho-poctu-ziakov-1-rocnika-strednych-skol-up-zsk-cleneni-jednotlive-so-alebo-uo-prijimacie-konanie-skolskom-roku-2023-2024.pdf


 

 

a určila kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium a prerokovala formu prijímacej skúšky 

a kritériá prijímacej skúšky. 

 

A. Počet prijatých uchádzačov 

 

1.) Študijné odbory  ( maturitné vysvedčenie) 

 

p. č. Študijný odbor Kód odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 

1. pracovník marketingu 6405 K 4 roky 1 22 

 

 

2.) Študijné odbory  ( maturitné vysvedčenie + výučný list) – duálne vzdelávanie 

 

p. č. Študijný odbor Kód odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 

2. obchodný pracovník 6442 K 4 roky 1 22 

 

 

3.) Učebné odbory  ( výučný list )  

 

p. č. Učebný odbor Kód odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet 

žiakov 

1. mäsiar, lahôdkar 2955 H 3 roky  4 

2. cukrár 2964 H 3 roky 1 10 

3. aranžér 6451 H 3 roky  10 

 

B.  Prijímacie konanie 

 

1.)    V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení  § 65 ods.4 ,  riaditeľ strednej odbornej  

         školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade určiť kritériá na prijatie uchádzača bez    

         prijímacej skúšky alebo jej časti pre uchádzačov do prvého ročníka vzdelávacieho  

         programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho  

         programu stredného odborného vzdelávania . 

Z uvedeného vyplýva, že: 

- uchádzači do prvého ročníka 3 - ročných učebných odborov budú prijatí  bez prijímacej 

skúšky, po posúdení študijných výsledkov a zdravotnej spôsobilosti pre daný odbor . 

Budú zoradení do poradia podľa priemeru známok z predmetov, ktoré budú hodnotené 

v 9. ročníku šk. roka 2022/2023- 1. polrok známkou, nie slovne : SJL,MAT, ANJ, resp. 

iný cudzí jazyk.  

Pri rovnakom priemere známok  sa berie do úvahy : 

a) známky z  predmetov SJL, MAT, ANJ, resp. iný cudzí jazyk, v 8.,7. roč.  – výročné 

vysvedčenie 

 

V zmysle § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. riaditeľ strednej školy zaradí uchádzača bez 

prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní 

dosiahol úspešnosť najmenej  

b) a) 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého 

ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania. 

 

V zmysle § 65 ods. 8 riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej 

skúšky podľa odseku 4 alebo odseku 5 najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích 

skúšok. Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne  



 

 

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, 

v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a   

b) ostatných uchádzačov. 

 

2.)        Uchádzači o štúdium v študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu, ktorí 

v externom testovaní získali menej ako 80%, budú  konať písomnú   prijímaciu skúšku zo: 

a) slovenského jazyka a literatúry 

b) matematiky 

Rozsah prijímacej skúšky  ( ďalej len PS ): učivo podľa Štátneho vzdelávacieho programu 

základnej školy 

 

Do celkového počtu bodov  ( max. 36 bodov ) 

sa započítava : 

a) PS - slovenský jazyk a literatúra – max. 10 bodov 

b) PS - matematika – max. 10 bodov 

c) prospech z predmetov SJL, MAT a cudzí jazyk – ANJ ,  NEJ 9.ročníka  - 1. 

polrok šk. roka 2022/2023 ( okrem výchov )  

max . 16 bodov 

 

Pri rovnakom súčte bodov sa berie do úvahy : 

1. v zmysle § 67 ods. 3 školského zákona riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, 

ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok 

prijímacieho konania ( pri súčte bodov za prijímaciu skúšku a za body za známky 

v predmetoch SJL, MAT, cudzí jazyk zo základnej školy). 

2. výsledky PS 

3. súčet bodov za známky  z 9. ročníka – 1. polrok šk. roka 2022/2023, resp. v 8.,7. roč.  – 

výročné vysvedčenie 

 

Tabuľka : Bodové hodnotenie za známky v 9.ročníku za SJL, MAT, ANJ, NEJ 

 

Známka 

v 9.roč. 

Počet bodov 

1 4 

2 3 

3 2 

4 1 

5 0 

 

Žiak nevyhovel na písomnej PS, ak : 

a) zo slovenského jazyka a literatúry dosiahne  0 bodov 

b) z matematiky dosiahne 0 bodov 

 

3.) Uchádzači o štúdium v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník – systém 

duálneho vzdelávania, ktorí v externom testovaní získali menej ako 80%, budú konať 

písomnú  prijímaciu skúšku zo: 

 

a)  slovenského jazyka a literatúry 

b)  matematiky 

Rozsah prijímacej skúšky (ďalej len PS ): učivo podľa Štátneho vzdelávacieho programu 

základnej školy 

 



 

 

Do celkového počtu bodov  ( max. 32 bodov ) 

sa započítava : 

a)    PS - slovenský jazyk a literatúra – max. 10 bodov 

b)    PS - matematika – max. 10 bodov 

c)    prospech z predmetov SJL, MAT a cudzí jazyk – ANJ ,  9. ročníka  - 1. polrok šk. 

roka 2022/2023 ( okrem výchov ) max . 12 bodov 

 

Tabuľka : Bodové hodnotenie za známky v 9.ročníku za SJL, MAT, ANJ,  
 

Známka 

v 9.roč. 

Počet bodov 

1 4 

2 3 

3 2 

4 1 

5 0 

 

 

Pri rovnakom súčte bodov sa berie do úvahy : 

1. v zmysle § 67 ods. 3 školského zákona riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, 

ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok 

prijímacieho konania ( pri súčte bodov za prijímaciu skúšku a za body za známky 

v predmetoch SJL, MAT, cudzí jazyk zo základnej školy). 

2. výsledky PS 

3. súčet bodov za známky  z 9. ročníka – 1. polrok šk. roka 2022/2023, resp. v 8.,7. roč.  – 

výročné vysvedčenie 

 

Žiak nevyhovel na písomnej PS, ak : 

a) zo slovenského jazyka a literatúry dosiahne  0 bodov 

b) z matematiky dosiahne 0 bodov 

 

Prijímacie konanie – Systém duálneho vzdelávania ( SDV )- prerokovaný so 

zamestnávateľmi : 

1.) Billa s.r.o. Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, Slovensko 

2.) dm drogerie markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35, Slovensko 
3.) Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41 / A - 831 04 Bratislava 3,SLOVAKIA 

4.) Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, 

5.) DEICHMANN- OBUV SK s.r.o, ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01 

6.) NAY a. s., Tuhovská 15 | 830 06 Bratislava 

7.) METRO, Cash&Carry s.r.o., Senecká cesta1881,90028 Ivanka pri Dunaji 

8.) TESCO STORES, SR a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 

 

4.)    Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke 

školy podľa výsledkov prijímacej skúšky  dňa 19.mája 2023. 
 

5.)       Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom termíne 

podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu a spĺňajú predpoklady prijatia na 

vzdelávanie. 

 

6.)     V zmysle § 66 ods. 8 školského zákona uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov 

nemôže zúčastniť na prijímacej skúšky v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej  školy 



 

 

náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške 

oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. Riaditeľ v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 

prijíma do 1.ročníka. 

 

7.)       Zákonný zástupca je povinný doručiť škole do 24.05.2023 vyplnené potvrdenie 

o nastúpení – nenastúpení žiaka na štúdium . Uvedené potvrdenie bude zákonnému zástupcovi 

zaslané spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky, alebo ho zašle prostredníctvom edupage. 

 

9.)        Rozhodnutia o prijatí – neprijatí žiaka na štúdium budú vydané zákonnému zástupcovi 

osobne proti podpisu po predložení dokladu totožnosti v dňoch, ktoré zverejní riaditeľ školy 

v deň prijímacích skúšok. 

 

10.)      Zákonný zástupca , ktorý doručí  škole potvrdenie o nastúpení na strednú školu, 

vyplní zároveň aj tlačivo o voliteľnom predmete : etická – náboženská výchova. 

 

11.)      Zákonný zástupca žiaka, ktorý bude mať súhlas od zamestnávateľa v systéme 

duálneho vzdelávania , toto tlačivo priloží k potvrdeniu o nastúpení žiaka na štúdium. 

 

V zmysle § 66 ods. 6 

riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na 

škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, 

ktorých možno prijať do tried prvého ročníka; Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. 

júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných 

dôvodov sa môže skončiť v stredu. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline : 13.01.2023      Mgr. Alena Chupáčová 

                                                                                                 riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


