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   Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,  

Komenského 1963/10,   075 01 Trebišov 

 
Tel.: 056/66702 11,  e-mail: skola@csostv.sk 

 
 
 

KRIT ÉRI Á  
a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na 

SOŠSaP sv. Jozafáta  pre školský rok 2021/2022 

 

Riaditeľ SOŠSaP sv. Jozafáta Trebišov podľa  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov  určuje nasledujúce podmienky 

a kritériá prijatia na štúdium: 

I. Počet prijímaných žiakov 
 

Študijné odbory: 

 

Kód a zameranie odboru Názov odboru Počet žiakov 

6323 K hotelová akadémia  18 žiakov (duálne vzdelávanie) 

3759K 
komerčný pracovník v 

doprave  
12 žiakov (duálne vzdelávanie) 

 
Učebné odbory trojročné: 

 

Kód a zameranie odboru Názov odboru Počet žiakov 

2487H01 autoopravár - mechanik  10 žiakov (duálne vzdelávanie) 

2464H strojný mechanik  16 žiakov (duálne vzdelávanie) 
6489H hostinský, hostinská  16 žiakov (duálne vzdelávanie) 
6456H kaderník  10 žiakov 
2964H cukrár    8 žiakov (duálne vzdelávanie) 
6445H kuchár 10 žiakov (duálne vzdelávanie) 
3152H 02 krajčír – dámske odevy 12 žiakov (duálne vzdelávanie) 
3661H murár 12 žiakov ( duálne vzdelávanie) 

 

Učebné odbory dvojročné: 

 

Kód a zameranie odboru Názov odboru Počet žiakov 

2478E strojárska výroba  30 žiakov 
3178F výroba konfekcie  55 žiakov (duálne vzdelávanie) 

3686F stavebná výroba 25 žiakov (duálne vzdelávanie) 

2498F technické služby v autoservise 15 žiakov (duálne vzdelávanie) 

3161F praktická žena 25 žiakov 

 

mailto:skola@csostv.sk
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II. Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov 

a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná : 

• v prvom termíne 3. mája 2021  

• v druhom termíne 10. mája 2021  

III. Kritériá prijímacieho konania 

 

A. ŠTUDIJNÉ ODBORY   

 

• Hotelová akadémia 

• Komerčný pracovník v doprave 

 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

prvý profilový predmet:   Anglický jazyk  

druhý profilový predmet:  Geografia 

 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

prvý doplnkový predmet:  Chémia ( odbor hotelová akadémia) 

     Fyzika ( odbor komerčný pracovník v doprave) 
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druhý doplnkový predmet: Občianska náuka 

tretí doplnkový predmet:  Dejepis 

 

 

Ak bude mať žiak na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku 

uvedené „absolvoval,“ bude nahradené toto hodnotenie hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. 

V prípade, že sa daný predmet v najbližšom roku, alebo polroku nevyskytuje, 

bude nahradené toto hodnotenie priemerom známok z príslušného vysvedčenia. 

 

 

2. PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, 

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne 

z intervalu  bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

Okresné  kolo: 
1. miesto 30 bodov 
2. miesto 25 bodov 
3. miesto 20 bodov 
4. miesto 10 bodov 
5. miesto 5 bodov 
 
Krajské kolo: 
1. miesto 50 bodov 
2. miesto 40 bodov 
3. miesto 30 bodov 
4. miesto 20 bodov 
5. miesto 10 bodov 
 

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť za umiestnenie do 3. miesta: 
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• na okresnej úrovni 20 bodov 

• na krajskej úrovni 30 bodov 

3.3. Umelecký výkon za umiestnenie do 3. miesta: 

• na okresnej úrovni 20 bodov 

• na krajskej úrovni 30 bodov  

3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia   50 bodov 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

a/ 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, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy – z anglického jazyka  

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo 

výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Forma prihlášky: 

• elektronická(zadáva sa v systéme aSc agenda, bez podpisu zákonného zástupcu ) 

• listinná(papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462 s podpisom zákonného zástupcu 

 

 

 

B. TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY  

 

• Autoopravár  mechanik 

• Strojný mechanik 

• Hostinský, hostinská 

• Kuchár 

• Krajčír - dámske odevy 

• Kaderník 

• Cukrár 

• Murár 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462


 

 

5 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

prvý profilový predmet:   Fyzika (učebné odbory autoopravár mechanik, 

strojný mechanik, murár)   

Chémia (učebné odbory hostinský, hostinská, 

kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár) 

druhý profilový predmet:  Technika 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

prvý doplnkový predmet:  Občianska náuka  

druhý doplnkový predmet: Dejepis 

tretí doplnkový predmet:  Geografia 

 

Ak bude mať žiak na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku 

uvedené „absolvoval,“ bude nahradené toto hodnotenie hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. 

V prípade, že sa daný predmet v najbližšom roku, alebo polroku nevyskytuje, 

bude nahradené toto hodnotenie priemerom známok z príslušného vysvedčenia 

 

 

2. PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, 

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  
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3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne 

z intervalu   bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

Okresné  kolo: 
1. miesto 30 bodov 
2. miesto 25 bodov 
3. miesto 20 bodov 
4. miesto 10 bodov 
5. miesto 5 bodov 
 
Krajské kolo: 
1. miesto 50 bodov 
2. miesto 40 bodov 
3. miesto 30 bodov 
4. miesto 20 bodov 
5. miesto 10 bodov 
 
 

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť za umiestnenie do 3. miesta: 

• na okresnej úrovni 20 bodov 

• na krajskej úrovni 30 bodov 
 

3.3. Umelecký výkon za umiestnenie do 3. miesta: 

• na okresnej úrovni 20 bodov 

• na krajskej úrovni 30 bodov  
 

3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia   50 bodov 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

a/ 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, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy: 
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 Fyzika -  (učebné odbory autoopravár mechanik, strojný mechanik, murár)   

 Chémia - (učebné odbory hostinský, hostinská, kuchár, čašník, servírka, 

kaderník, cukrár) 

  

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo 

výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Forma prihlášky: 

• elektronická(zadáva sa v systéme aSc agenda, bez podpisu zákonného zástupcu ) 

• listinná(papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462 s podpisom zákonného zástupcu 

 

C. DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY  

 

• Strojárska výroba 

• Výroba konfekcie 

• Stavebná výroba 

• Technické služby v autoservise 

• Praktická žena 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade 

žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej 

klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2 Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

prvý profilový predmet:   Technika 

 

1.3 Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462
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prvý doplnkový predmet:  Občianska náuka 

 

 

Ak bude mať žiak na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku 

uvedené „absolvoval,“ bude nahradené toto hodnotenie hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. 

V prípade, že sa daný predmet v najbližšom roku, alebo polroku nevyskytuje, 

bude nahradené toto hodnotenie priemerom známok z príslušného vysvedčenia 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka 

navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne 

z intervalu  bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

Okresné  kolo: 
1. miesto 30 bodov 
2. miesto 25 bodov 
3. miesto 20 bodov 
4. miesto 10 bodov 
5. miesto 5 bodov 
 
Krajské kolo: 
1. miesto 50 bodov 
2. miesto 40 bodov 
3. miesto 30 bodov 
4. miesto 20 bodov 
5. miesto 10 bodov 
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3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť za umiestnenie do 3. miesta: 

• na okresnej úrovni 20 bodov 

• na krajskej úrovni 30 bodov 
 

3.3. Umelecký výkon za umiestnenie do 3. miesta: 

• na okresnej úrovni 20 bodov 

• na krajskej úrovni 30 bodov  

3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia   50 bodov 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

a/ 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, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy – z techniky 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo 

výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon 

Forma prihlášky: 

• elektronická(zadáva sa v systéme aSc agenda, bez podpisu zákonného zástupcu ) 

• listinná(papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462 s podpisom zákonného zástupcu 

 

 

IV. Ostatné podmienky prijatia 

 
a) Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do študijných a trojročných učebných odborov 

je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

b) Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do dvojročných učebných odborov je úspešné 

ukončenie minimálne 6. ročníka základnej školy. 

c) Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude 

požadovať  pre  uchádzača o štúdium  v prvom ročníku strednej školy  individuálne začlenenie 

v bežnej triede strednej školy priloží k prihláške aktuálnu   správu  o  psychologickom  a  

špeciálno-pedagogickom  vyšetrení   uchádzača o štúdium. 

d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania priložia 

k prihláške : 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462
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• žiaci so zdravotným znevýhodnením 

• uchádzači o štúdium učebného odboru 3661 H murár 

Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. 

 

 

 

V. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania 

 

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov 

prijímacieho konania do 20. mája 2021. 

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacieho konania a na posúdenie 

študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. 

Členom prijímacej komisie pre uchádzačov o štúdium v študijnom, alebo učebnom odbore, v ktorom 

sa odborné vzdelávanie a príprava bude poskytovať v systéme duálneho vzdelávania je aj zástupca 

zamestnávateľa, u ktorého sa žiak bude pripravovať. 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy: http://www.csostv.sk, do 

20. mája 2021.  

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,  poradie uchádzačov o prijatie na školu bude 

uvedené prostredníctvom vopred prideleného kódu  uchádzača.  

Rozhodnutia o prijatí budú odoslané uchádzačovi alebo zákonnému zástupcovi do 20. mája 2021. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí SOŠSaP sv. 

Jozafáta Trebišov potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na 

štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

 
 

 

        RNDr. Slavomír Partila 

V Trebišove, 26.2.2021                             riaditeľ SOŠSaP sv. Jozafáta

      

http://www.csostv.sk/

