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Podmienky prijímacieho konania žiakov do 1.ročníka pre školský rok 

2024/2025 
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.  

 

 Prijímacie skúšky na vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:  

a) v prvom termíne 2. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 

2024, 

b) v druhom termíne 6. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. mája 

2024. 

 

V školskom roku 2024/2025 sa budú otvárať tieto odbory: 

Študijný odbor: 4336 M 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraniami 
4336 M01    veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat           

4336 M02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba     

4336 M03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat          

4336 M05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov                                       

 

Študijný odbor: 4338 M  veterinárny asistent pre ambulancie 

V tomto odbore je možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania - 1 deň - prax, 4 dni – vyučovanie. 

Riaditeľka školy zverejní počet žiakov, ktorých bude možné prijať do 1. ročníka do 31. marca 2024 

na webovom sídle školy. 
 

Prijímacie konanie 
1. Predmety prijímacej skúšky  pre strednú odbornú školu veterinárnu sú 

a) slovenský jazyk a literatúra,  

b) biológia.  

Uchádzači vykonajú skúšku z oboch predmetov formou písomného testu v trvaní 45 minút 

za každý predmet. 

Obsah prijímacej skúšky určujú vzdelávacie štandardy týchto predmetov pre II. stupeň ZŠ. 

Pozvánku a pokyny k prijímacím skúškam dostane každý uchádzač, ktorý má vykonať 

prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

2. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol 

v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%. Uchádzač, ktorý 

splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu 

priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.  

http://www.sosvet.sk/
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Ak sa uchádzač Testovania 9 z objektívneho dôvodu nezúčastní, uchádzač vykoná 

prijímaciu skúšku v riadnom termíne podľa uvedených kritérií. 

3. Prijímacia skúška pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude upravená len na základe 

vyplneného bodu 13 (Kód ŠVVP uchádzača/uchádzačky:) v prihláške na strednú školu                                 

a priloženej správy z diagnostického vyšetrenia vykonanej zariadením poradenstva                               

a prevencie nie staršou ako dva roky. (Príloha č. 1) 

4. V prijímacom konaní môže žiak získať maximálne 120 bodov. 

5. Bodové hodnotenie prijímacej skúšky – spolu najviac 60 bodov 

Za test zo slovenského jazyka a literatúry sa priradí najviac 30 bodov, za test z biológie 

najviac 30 bodov. 

Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 6 

bodov z každého predmetu. 

6. Študijné výsledky uchádzača zo základnej školy - spolu najviac 40 bodov  
Predmety pre výpočet priemeru sú: vyučovací jazyk, prvý cudzí jazyk, matematika, fyzika, 

chémia, biológia, dejepis za 8. ročník/2.polrok a 9. ročník/1. polrok základnej školy. 

 

    Kľúč priraďovania bodov k aritmetickému priemeru za študijné výsledky za každý ročník 

samostatne: 
Dosiahnutý priemer študijných výsledkov Počet získaných bodov 

Ø 1,00 – 1,20 20 

Ø 1,21 – 1,40 17 

Ø 1,41 – 1,60 14 

Ø 1,61 – 1,80 11 

Ø 1,81 – 2,00 8 

Ø 2,01 – 2,20 5 

Ø 2,21 – 2,50 2 

Ø 2,51 a viac 0 

 

7. Účasť uchádzača na predmetových olympiádach a súťažiach – maximálne 20 bodov za 

všetky súťaže. 

7.1. Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil              

na 1. mieste až 3. mieste v okresnom/obvodnom, krajskom a celoslovenskom kole                         

v 7., 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ,  

FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

O umiestnení je nevyhnutné predložiť doklad. 

 
Umiestnenie žiaka na predmetovej olympiáde 

alebo súťaži 

Počet získaných bodov  

1.-3. miesto na celoslovenskom kole 10 
1.-3. miesto na krajskom kole 5 
1.-3. miesto na okresnom/obvodnom kole 3 

 

7.2.  Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Žiakovi sa započítava 5 bodov do celkového hodnotenia za 7., 8., 9. roč. za umiestnenie  na 

1.-3. mieste v krajskom, celoslovenskom kole na športovej súťaži. 
 

7.3.  Umiestnenie v súťažiach spojených so zvieratami/s odborom vzdelávania 

Žiakovi sa započítava 5 bodov do celkového hodnotenia za 7., 8., 9. roč. za umiestnenie  na 

1.-3. mieste v súťažiach spojených so zvieratami/s odborom vzdelávania. 
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8. Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe počtu bodov získaných z výsledkov prijímacej 

skúšky (60 bodov), za výsledky v ZŠ (40 bodov) a za umiestnenie na olympiádach 

a súťažiach (20 bodov).  Uchádzači, ktorí sa hlásia na 2 odbory sa zúčastnia prijímacieho 

konania v obidvoch termínoch.  

 

9. 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 v súlade s požiadavkami  zdravotného štandardu podľa 

Štátneho  vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 43 veterinárske vedy a Školského 

vzdelávacieho programu – veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 

b/ získal väčší počet bodov v prijímacej skúške z biológie,  

c) získal väčší počet bodov v prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, 

d) mal lepšie výsledky za 1. polrok  9. ročníka, 

e/ mal lepšie výsledky v profilových predmetoch (SJL, BIO) v ZŠ za 8. a 9. ročník. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, potvrdená základnou školou 

a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, doručená v tlačenej podobe osobne alebo poštou, alebo 

doručenou do školskej e-schránky.  

 

 

OSTATNÉ 

 

1. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže 

byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a splnil podmienky prijímacieho konania. 

2. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie 

riaditeľovi strednej školy do termínu, ktorý pre príslušný školský rok určí MSVVaŠ SR. 

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak 

navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo 

základnej školy alebo ich osvedčené kópie.  

K prihláške na štúdium na strednej škole sa nevyžaduje prikladať potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka. 

3. Riaditeľka školy informuje uchádzača po doručení výsledkov T9 strednej škole 

o skutočnosti, že uchádzač bol prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí bude 

posielané až po vytvorení zoznamu všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania. 

4. Riaditeľka školy do 17. mája 2024 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a dňa 17. mája 2024 zverejní zoznam uchádzačov na 

webovom sídle strednej školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Každý žiak bude mať 

pridelený číselný kód, pod ktorým bude zverejnený výsledok prijímacej skúšky. 

V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľka strednej školy rezervuje 

potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných 

dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení (najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky). Týmto uchádzačom určí riaditeľka strednej školy náhradný termín prijímacej 

skúšky najneskôr do 31. 8. 2024. 
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5. Riaditeľka školy najneskôr do 17. mája 2024 doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo 

plnoletému žiakovi rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na základe výsledkov 

prijímacieho konania poštou alebo do elektronickej schránky. 

6. Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 22. mája 2024 (23:59 hod.); potvrdenie 

sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu (riadne podpísané!), poštou na adresu 

strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole.  

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na 

štúdium je uvedený na stránke školy v sekcii Prijímacie skúšky. 

8. Ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača nedoručí potvrdenie                           

o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je 

neplatné. Riaditeľka školy môže na uvoľnené miesto po uchádzačovi, ktorý v termíne 

nezaslal potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka, prijať uchádzača, ktorého zákonný 

zástupca  podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium v poradí podľa výsledkov 

prijímacieho konania. 

9. Riaditeľka 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 2024. 

 

Schválené v pedagogickej rade 23. novembra 2022    

    

   MVDr. Mária Ivanová 

                          riaditeľka školy   
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Príloha č. 1 

 

Úprava podmienok prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

 

V zmysle § 65 ods. 2 školského zákona sa forma prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude mať úpravu prijímacej skúšky 

len na základe vyplneného bodu 13 (Kód ŠVVP uchádzača/uchádzačky:) v prihláške na 

strednú školu a priloženej správy z diagnostického vyšetrenia vykonanej zariadením poradenstva     

a prevencie nie staršou ako dva roky. 

 

Úprava prijímacej skúšky bude v rozsahu: 

a) Žiak s vývinovými poruchami učenia – predĺženie času prijímacej skúšky o 25% 

b) Žiak s poruchou aktivity a pozornosti - predĺženie času prijímacej skúšky o 25% 

c) Žiak chorý, zdravotne oslabený – predĺženie času prijímacej skúšky o 25% 

d) Žiak s poruchou správania - predĺženie času prijímacej skúšky o 25% 

e) Žiak so zdravotným postihnutím – predĺženie času prijímacej skúšky o 25% + ďalšie 

úpravy budú posudzované individuálne a len na základe priložených správ z vyšetrení 

(lekárske, špeciálno-pedagogické, psychologické). 

 

 
 


