
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

 

Kritériá na prijímacie konanie žiakov do 1. ročníka  
odborov vzdelávania (4336 M a 4210 M)  

pre školský rok 2021/2022 
 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Do prvého ročníka štvorročných študijných odborov 4210 M agropodnikanie 

a 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 

sekundárne vzdelanie. 

 

Pre školský rok 2021/2022 odsúhlasil zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra nasledovný plán výkonov: 

4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo 12 žiakov 

4210 M 18 agropodnikanie - kynológia 16 žiakov 

4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat 60 žiakov 

4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat 28 žiakov 

Žiaci budú na štúdium vo všetkých odboroch prijímaní nasledovne: 

1. Prijímaciu skúšku vykonajú všetci žiaci.  

 Prijímacia skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia bude prebiehať 

písomnou formou.  

 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú mať upravené podmienky 

prijímacej skúšky podľa odporúčaní Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktoré boli doručené spolu s prihláškou na štúdium. 

 Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 10 bodov 

z každého predmetu. 

 Po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky budú žiakom pridelené body nasledovne: 

a) 0 – 50 bodov za prijímaciu skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

b) 0 – 50 bodov za prijímaciu skúšku z predmetu biológia. 

c) 0 – 20 bodov za priemerný prospech na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ 

vypočítaný zo známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, chémia, 

biológia, dejepis, občianska náuka, matematika a informatika nasledovne: 

 

  



 
 

Priemer 
Počet 

bodov 

1,00 – 1,09 20 

1,10 – 1,19 19 

1,20 – 1,29 18 

1,30 – 1,39 17 

1,40 – 1,49 16 

1,50 – 1,59 15 

1,60 – 1,69 14 
 

 

Priemer 
Počet 

bodov 

1,70 – 1,79 13 

1,80 – 1,89 12 

1,90 – 1,99 11 

2,00 – 2,09 10 

2,10 – 2,19 9 

2,20 – 2,29 8 

2,30 – 2,39 7 
 

 

Priemer 
Počet 

bodov 

2,40 – 2,49 6 

2,50 – 2,59 5 

2,60 – 2,69 4 

2,70 – 2,79 3 

2,80 – 2,89 2 

2,90 – 2,99 1 

3,00 a viac 0 
 

   d) Body za výsledky z predmetových olympiád za umiestenie na 1. 2. a 3. mieste a za 

umiestnenie  „úspešný riešiteľ“ olympiád v predmetoch slovenský jazyk a biológia na úrovni 

okresu – obvodu, kraja a celoslovenského kola v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021. 

Umiestnenie v uvedených predmetových olympiádach musí byť dokladované originálom 

diplomu, resp. osvedčenia o umiestnení, resp, overenou fotokópiou týchto dokladov najneskôr 

v deň konania prijímacieho konania. V opačnom prípade žiakovi nebudú pridelené body za 

olympiádu.  

        Body za výsledky v predmetových olympiádach budú uchádzačom pridelené takto: 
Počet 

bodov 

Umiestnenie 

3 body 1. 2. a 3. miesto v okresom alebo obvodnom kole v určených predmetových 

olympiádach 

5 bodov 1. 2. a 3. miesto v krajskom kole v určených predmetových olympiádach 

10 bodov 1. 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole v určených predmetových olympiádach 

1 bod Úspešný riešiteľ okresných a vyšších kôl v určených predmetových olympiádach 

  

    Žiaci budú zoradení do zoznamu podľa dosiahnutého počtu bodov. Na štúdium budú prijatí 

podľa dosiahnutého poradia (pre každé zameranie odboru samostatne). 

 V prípade rovnosti počtu bodov u viacerých uchádzačov budú uplatnené pomocné kritériá 

v tomto poradí: 

a) dosiahol lepší prospech v záverečnej klasifikácii za 8. ročník, 

b) dosiahol lepší prospech v záverečnej klasifikácii za 1. polrok 9. ročníka, 

c) mal lepšiu známku z biológie na konci 8. ročníka, 

d) mal lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry na konci 8. ročníka, 

e) mal lepšiu známku z biológie na konci 1. polroku 9. ročníka, 

f) mal lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry 1. polroku 9. ročníka. 

 

 

V Nitre 11.01.2021  

 

 RNDr. Ľuboš Černý 

 riaditeľ školy 


