
 
 

Podmienky prijímacieho konania  

pre školský rok 2023/2024 

 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany podľa 

zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR             

č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti 

k odborom vzdelávania a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 26. 08. 2022 a v Rade školy 

dňa 05.10.2022 stanovuje podmienky na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných 

odborov  pre školský rok 2023/2024 nasledovne: 

 

I. Podmienky prijímania do  štvorročných študijných odborov  

1. Žiak úspešne ukončil 9. ročník základnej školy, získal nižšie stredné vzdelanie. 

2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy. 

3. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacích skúšok do naplnenia 

plánu výkonov. V študijnom odbore 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení budú záujemcovia o štúdium robiť prijímacie skúšky z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika, v ostatných študijných odboroch z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a biológia v rozsahu učiva základnej školy. 

4. Forma prijímacích skúšok:  

a) slovenský jazyk – diktát (5 b) a test z gramatiky a literatúry (35 b) – 45 minút 

b) matematika – test (40 bodov) – 45 minút 

c) biológia – test (40 bodov)  - 45 minút 

d) žiaci s ŠVVP  budú mať čas predĺžený o 10 minút. 

5. Žiak vyhovel na prijímacích skúškach, ak získal z každého predmetu aspoň 10 bodov. 

6. Za výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ budú žiakovi za každú časť testovania 

pridelené body nasledovne (max. 40 bodov):  

 

  slovenský jazyk a lit. body                     matematika body 

81 – 100%  20 b       81 – 100%  20 b                                                    

61 – 80 %  15 b   61 – 80 %  15 b 

41 – 60 %  10 b     41 – 60 %  10 b 

21 – 40 %    5 b   21 – 40 %    5 b 

0 – 20 %    0 b    0 – 20 %    0 b  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ak žiak na ZŠ dosiahol z predmetov SJL, MAT, BIO a 1.cudzí jazyk priemerný 

prospech: 

Body za priemerný prospech 

Priemer 8. roč. 9. roč. 

1,00 20 20 

1,01-1,17 19 19 

1,18-1,34 18 18 

1,35-1,51 17 17 

1,52-1,68 16 16 

1,69-1,86 15 15 

1,86-2,02 14 14 

2,03-2,19 13 13 

2,20-2,36 12 12 

2,37-2,53 11 11 

2,54-2,70 10 10 

2,71-2,87 9 9 

2,88-3,04 8 8 

3,05-3,21 7 7 

3,22-3,38 6 6 

3,39-3,55 5 5 

3,56-3,72 4 4 

3,73-3,89 3 3 

3,90-4,06 2 2 

4,07-4,23 1 1 

4,24-5,00 0 0 

 

Priemer z uvedených predmetov sa vypočíta z druhého polroka 8. ročníka a prvého 

polroka 9. ročníka. Ak žiak bol v týchto ročníkoch hodnotený slovne alebo len 

absolvoval, potom sa priemer vypočíta zo známok z posledných dvoch ročníkov, 

v ktorých bol hodnotený známkou. 

8. Za výsledky z predmetových olympiád za umiestenie na 1. 2. a 3. mieste a za umiestnenie 

„úspešný riešiteľ“ olympiád v predmetoch SJL, MAT, BIO a 1.cudzí jazyk na úrovni 

okresu – obvodu, kraja a celoslovenského kola v uplynulom školskom roku a v školskom 

roku, v ktorom sa prijímacia skúška koná. 

Body za výsledky v predmetových olympiádach budú uchádzačom pridelené takto: 

 

Okres(obvod) body Kraj body SR  body 

1. miesto  8 1. miesto  10 1. miesto  15 

2. miesto 6 2. miesto 8 2. miesto 12 

3. miesto 4 3. miesto 6 3. miesto 9 

Úspešný riešiteľ 1 Úspešný riešiteľ 3 Úspešný riešiteľ 5 

 

9. Bonusové body: 

Žiakovi, ktorý podáva prihlášku na štúdium v systéme duálneho vzdelávania a pripojí k   

prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania, bude pridelených 30 bodov. 



Žiakovi, ktorý za prednostný výber školy t. j. ak žiak má obe prihlášky na štúdium 

podané na Strednej odbornej škole agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany  

a nemôže tak byť prijatý na inú strednú školu , bude pridelených 30 bodov. 

10. Výsledok a poradie uchádzačov o prijatie v študijných odboroch sa určí na základe                                

 súčtu bodov, ktoré žiak získal za Testovanie T-9, za výsledky dosiahnuté na prijímacích 

skúškach (SJL a BIO – spolu 40+40, max 80 bodov), (SJL a MAT – spolu 40+40, max 

80 bodov) , za priebežné výsledky zo základnej školy , za výsledky z predmetových 

olympiád a bonusové body. 

11. V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o prijatí rozhodnú kritériá v tomto poradí       

dôležitosti: 

a) uchádzač dosiahol lepší priemerný prospech z predmetov SJL, MAT, BIO, 1.cudzí 

jazyk na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka, 

b) uchádzač získal viac bodov pri prijímacej skúške z predmetov biológia, resp. 

matematika. 

 

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods.2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 

v študijných odboroch: 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 20 žiakov,  

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 12 - žiakov, 

4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo – 10 žiakov,  

4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba – 6 žiakov. 

Do systému duálneho vzdelávania možno prijať 6 žiakov – 2426 K programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Podmienky prijímania do trojročných učebných odborov 

 

1. Žiak úspešne ukončil 9. ročník základnej školy, získal nižšie stredné vzdelanie. 

2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy. 

3. Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok do naplnenia plánu výkonov. 

4. Poradie uchádzačov  určí priemerný prospech z vybraných predmetov na konci 8. 

ročníka a na polročnom hodnotení 9. ročníka na základnej škole a podľa výsledkov 

testovania T-9 

5. Za výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ budú žiakovi za každú časť testovania 

pridelené body nasledovne (max. 40 bodov):  

       slovenský jazyk a lit. body                                  matematika body 

81 – 100%  20 b    81 – 100%  20 b 

61 – 80 %  15 b      61 – 80 %  15 b  

41 – 60 %  10 b    41 – 60 %  10 b 

21 – 40 %    5 b    21 – 40 %    5 b 

0 – 20 %    0 b     0 – 20 %    0 b  

6. Ak žiak na ZŠ dosiahol z predmetov SJL, MAT, BIO a 1.cudzí jazyk priemerný 

prospech: 

Body za priemerný prospech 

Priemer 8. roč. 9. roč. 

1,00 20 20 

1,01-1,17 19 19 

1,18-1,34 18 18 

1,35-1,51 17 17 

1,52-1,68 16 16 

1,69-1,86 15 15 

1,86-2,02 14 14 

2,03-2,19 13 13 

2,20-2,36 12 12 

2,37-2,53 11 11 

2,54-2,70 10 10 

2,71-2,87 9 9 

2,88-3,04 8 8 

3,05-3,21 7 7 

3,22-3,38 6 6 

3,39-3,55 5 5 

3,56-3,72 4 4 

3,73-3,89 3 3 

3,90-4,06 2 2 

4,07-4,23 1 1 

4,24-5,00 0 0 

 

Priemer z uvedených predmetov sa vypočíta z druhého polroka 8. ročníka a prvého 

polroka 9. ročníka. Ak žiak bol v týchto ročníkoch hodnotený slovne alebo len 

absolvoval, potom sa priemer vypočíta zo známok z posledných dvoch ročníkov, 

v ktorých bol hodnotený známkou. 



7. Za výsledky z predmetových olympiád za umiestenie na 1. 2. a 3. mieste a za 

umiestnenie „úspešný riešiteľ“ olympiád v predmetoch SJL, MAT, BIO a 1. cudzí jazyk 

na úrovni okresu – obvodu, kraja a celoslovenského kola v uplynulom školskom roku a 

v školskom roku, v ktorom sa prijímacia skúška koná. 

Body za výsledky v predmetových olympiádach budú uchádzačom pridelené takto: 

 

Okres(obvod) body Kraj body SR  body 

1. miesto  8 1. miesto  10 1. miesto  15 

2. miesto 6 2. miesto 8 2. miesto 12 

3. miesto 4 3. miesto 6 3. miesto 9 

Úspešný riešiteľ 1 Úspešný riešiteľ 3 Úspešný riešiteľ 5 

 

8. Bonusové body: 

Žiakovi, ktorý podáva prihlášku na štúdium v systéme duálneho vzdelávania a pripojí k   

prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania, bude pridelených 30 bodov. 

Žiakovi, ktorý za prednostný výber školy t. j. ak žiak má obe prihlášky na štúdium 

podané na Strednej odbornej škole agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany  

a nemôže tak byť prijatý na inú strednú školu , bude pridelených 30 bodov. 

 

9. V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o prijatí rozhodnú kritériá v tomto poradí     

dôležitosti: 

a) uchádzač dosiahol lepší priemerný prospech z predmetov SJL, MAT, BIO,           

1. cudzí jazyk  na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka. 

 

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods.2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 

v učebných odboroch: 

4524 H agromechanizátor , opravár – 20 žiakov,  

2423 H nástrojár – 6 žiakov. 

Do systému duálneho vzdelávania možno prijať 3 žiakov – 4524 H agromechanizátor, opravár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Podmienky prijímania do dvojročného učebného odboru 

        

1. Žiak  neukončil vzdelávací program ZŠ v poslednom ročníku alebo posledný ročník 

neukončil úspešne. 

2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy. 

3. Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. 

4. Poradie uchádzačov  určí priemerný prospech z povinných predmetov na konci 

posledného absolvovaného ročníka na základnej škole. 

5. V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o prijatí rozhodnú kritériá v tomto poradí 

dôležitosti: 

a) ukončil vyšší ročník základnej školy  

 

IV. Podmienky prijímania do nadstavbového štúdia 

      1. Žiak úspešne ukončil štúdium v trojročnom učebnom odbore, získal stredné odborné  

          vzdelanie ukončené záverečnou skúškou. 

      2. Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok do naplnenia plánu výkonov. 

     3. Poradie uchádzačov určí priemerný prospech, dosiahnutý pri záverečných skúškach. 

     4. Pri rovnosti bodov o prijatí uchádzača rozhodnú kritériá v tomto poradí dôležitosti: 

        a) pri záverečných skúškach získal lepšiu známku z ústnej časti ZS, 

        b) pri záverečných skúškach získal lepšiu známku z praktickej časti ZS. 

 

 

V. Osobitné ustanovenia 

 

1. Každému prihlásenému uchádzačovi bude priradený číselný kód pre ochranu osobných 

údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania. 

2. Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) musí 

byť žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Podmienky prijímacej 

skúšky (okrem predĺženia času) môžu byť takémuto žiakovi vzhľadom na jeho 

zdravotné znevýhodnenie upravené na základe kontaktu so žiakom,  jeho zákonným 

zástupcom, prípadne špeciálnym pedagógom  ešte pred prijímacou skúškou. Dodatočne 

predložené žiadosti o individuálnu integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude prijímacia 

komisia ani riaditeľ akceptovať. 

3. Ak uchádzač  podáva prihlášku na štúdium v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k   

prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania (§ 17 zákona 61/2015 Z. z.). Podmienky sú rovnaké aj pre žiakov v duálnom 

systéme vzdelávania s tým, že poradie žiakov v duálnom systéme vzdelávania sa určuje 

v osobitnej výsledkovej listine. 

4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacích skúšok zo zdravotných dôvodov, jeho zákonný 

zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania skúšok 

do 8.00 hod. ráno a požiada o náhradný termín skúšky. 

5. Kompletný poradovník uchádzačov v členení podľa študijných odborov a ich zameraní bude 

zverejnený podľa výsledkov prijímacieho konania na výveske školy a na webovom sídle školy 

www.sosagro.sk  v lehote určenej ministerstvom školstva , a to 19.05.2023 / v čase od 0:00 

do 23:59 hod./. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená 

uchádzačov, ale číselné kódy, ktoré im budú pridelené vopred. 

6. Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium na 

    strednej škole do 24. mája 2023. Ak tak neurobí, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý        

    na štúdium, je neplatné. 

http://www.sosagro.sk/


7.  Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať 

v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne riaditeľovi 

školy.  

8. V prípade prijatia uchádzača na zvolený študijný alebo učebný odbor a nenaplnenia 

schváleného počtu prijímaných žiakov v zvolenom študijnom alebo učebnom odbore, budú so 

súhlasom zákonného zástupcu uchádzača urobené presuny prijatých žiakov medzi odbormi 

v rámci školy, za predpokladu, že budú dodržané podmienky prijímacieho konania pre 

jednotlivé študijné a učebné odbory. 

9. V prípade naplnenia schváleného počtu prijímaných žiakov do študijných a učebných 

odborov, ďalší uchádzači budú prijatí iba na uvoľnené miesta po zápise alebo do iného 

študijného resp. učebného odboru, v ktorom budú voľné miesta so súhlasom zákonného 

zástupcu uchádzača. Rozhodujúce pre prijatie je poradie v zozname uchádzačov podľa počtu 

získaných bodov, pričom budú dodržané podmienky prijímacieho konania pre jednotlivé 

študijné a učebné odbory. 

10. V  prípade nenaplnenia schváleného počtu prijímaných žiakov, riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o  tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v  

ďalšom termíne 20. júna 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť  

21. júna 2023. 

11. Uvedené podmienky pre prijímanie platia aj pre prípadné  2. kolo prijímacích skúšok. 

 

 

 

V Topoľčanoch dňa  14.11.2022   

 

 

                                                                                                      Ing. Róbert Čaniga, PhD., v. r. 

                                       riaditeľ školy 

 


