
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Zdravotnícka  3,  Nové Zámky 

č.tel. 035/6428623, IČO 891606,  PSČ 940 51, kód školy  646501 

 

 

Kritériá prijímacích skúšok 

do jednotlivých odborov pre školský rok 2022/2023 

 

 

V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 

251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti 

k odborom vzdelávania, riaditeľ tunajšej školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu so 

zamestnávateľom po prerokovaní s pedagogickou radou určil formu prijímacej skúšky, jej 

obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

v základnej škole a jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky 

prijatia na štúdium pre jednotlivé termíny prijímacieho konania do študijných a učebných 

odborov na našej škole 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím 

na ich zdravotné znevýhodnenie. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

 

Po prerokovaní návrhu počtu žiakov v Pedagogickej rade a po vyjadrení  rady školy  

zriaďovateľ určil počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka. Prijímacie skúšky 

budú prebiehať v zmysle cit. vyhlášok ďalej podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie 

správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie straším 

ako dva roky. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú 

odporučí špeciálny pedagóg.  

 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na 

ich zdravotné znevýhodnenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A: Odbory, kde nerobíme prijímacie skúšky: 

 

Podmienkou prijatia žiaka nie je stanovený limit minimálneho počtu bodov, ale prijatí 

budú žiaci v poradí s najvyšším počtom bodov podľa kritérií maximálne do počtu 

žiakov, ktorý môžeme prijať do prvého ročníka. Ďalšie podmienky prijatia na 

vzdelávanie do učebných odborov sú,  úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (žiak predloží 

koncoročné vysvedčenie zo ZŠ  2. 9. 2022, ako doklad o získaní nižšieho stredného 

vzdelania)  a uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 

Učebné odbory - názov  kód 

ČAŠNÍK, SERVÍRKA   6444 H   

KUCHÁR     6445 H      

HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ  6489 H   

CUKRÁR     2964 H     

 

Žiak môže získať max. 310 bodov za 

 

1. Preferenčné body za výsledky zo základnej školy 

 

a)  Povinné predmety - max. 160 bodov 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: počet bodov = 5. (5 – x1) . (5 – x2), kde x1 je známka zo slovenského jazyka   

a literatúry a x2 je známka z matematiky 

Známky sa budú určovať z povinných predmetov, v ročníkoch - 8. koncoročná známka a 9. 

ročník známka za I. polrok. 

 

b) Profilové predmety – max. 80 bodov 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:  

Počet bodov = 5. (5 – x1 ) . (5 -  x2), kde x1 je známka z anglického jazyka koncoročná z 8. 

ročníka a x2 je známka z anglického jazyka polročná z 9. ročníka 

Anglický jazyk (príp. iný cudzí jazyk (nemecký, ruský), ak sa v 8. a 9. ročníku ZŠ žiak neučil 

anglický jazyk) 

 

2. Výsledky externého testovania na ZŠ max. 25 bodov 

Žiak môže získať max. 25 bodov za výsledky externého testovania na základnej škole  

(príloha 1) 

3. Študijné výsledky zo ZŠ – max. 15 bodov 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (7. – 8. – koncoročné 

hodnotenie a hodnotenie za 1. polrok v 9. ročníku) priemer do 2,00 vrátane zo všetkých 

predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

4. Okresné a krajské kolá súťaží – max. 10 bodov 

Ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. (3) mieste v okresnom alebo krajskom kole 

v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde  zo slovenského jazyka  a literatúry, matematiky 



a Pytagoriáde do celkového hodnotenia sa započíta  - 10 bodov  (min. 1 a viac súťaží 10 

bodov). 

 

5.  Celonárodné a medzinárodné kolá súťaží – max. 20 bodov 

Ak sa žiak umiestnil v celonárodnej alebo medzinárodnej súťaži (predmety slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk) do celkového hodnotenia sa započíta  

- 20 bodov  (min. 1 a viac súťaží 20 bodov). 

 

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

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 body 5 a 6, 

c) žiak ma vyšší počet bodov za povinné predmety (podľa bodu 1. písm. a)). 

 

Prevod slovného hodnotenia 

Ak bude žiak slovne hodnotený z predmetu, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením 

z daného predmetu poslednou známkou, ktorou mal predmet hodnotený. 

 

B: Odbory, kde robíme prijímacie skúšky: 

 

Študijné odbory-  názov   kód 

HOTELOVÁ AKADÉMIA           6323 K        

OBCHODNÝ PRACOVNÍK         6442 K 

PRACOVNÍK MARKETINGU    6405 K               

OBCHOD A PODNIKANIE          6352 M              

MANAŽMENT REGIONÁLNEHO  

CESTOVNÉHO RUCHU              6324 M               

 

 

Podmienky prijatia žiaka  

 

Prijatie bez prijímacích skúšok 

 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v externom testovaní na základnej škole 

dosiahli úspešnosť najmenej  80% v každom vyučovacom predmete samostatne. Žiak získa 

205 bodov za každý vyučovací predmet.  

 

Kritériá na úspešné vykonanie skúšok 

 

Žiak môže získať max. 405 bodov za 

1. Preferenčné body za výsledky zo základnej školy 

 

a)  Povinné predmety – max. 90 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:  



Počet bodov = 5. (4 – x1 ) . (4 -  x2), kde x1 je známka zo slovenského jazyka  a literatúry 

               a x2 je známka z matematiky 

Známky sa budú určovať z povinných predmetov, v ročníkoch - 8. koncoročná známka a 9. 

ročník známka za I. polrok. 

 

b) Profilové predmety –max. 45 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:  

Počet bodov = 5. (4 – x1 ) . (4 -  x2), kde x1 je známka z anglického jazyka koncoročná z 8. 

ročníka a x2 je známka z anglického jazyka polročná z 9. ročníka 

  

Známky sa budú určovať z profilových predmetov, v ročníkoch  – 8.roč.  koncoročná známka 

a 9. ročník známka za I. polrok. 

Anglický jazyk (príp. iný cudzí jazyk (nemecký, ruský), ak sa v 8. a 9. ročníku ZŠ žiak neučil 

anglický jazyk) 

 

2. Prijímacie skúšky – max. 200 bodov  

a) Maximálne 100 bodov z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, pričom  

    úspešný je uchádzač, ktorý získa zo SJL min. 32 bodov. 

     

b) Maximálne 100 bodov z prijímacích skúšok z ďalšieho predmetu, pričom úspešný je  

    uchádzač, ktorý získa z ďalšieho predmetu  min. 32 bodov.  

 

V odbore hotelová akadémia je ďalší predmet anglický, resp. nemecký jazyk, podľa výberu 

žiaka, v odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, 

obchodný   pracovník, pracovník marketingu je ďalší predmet matematika. 

 

Forma prijímacej skúšky písomná,  rozsah SJL  a CJ 45 min., MAT 60 min., rozsah – 

príloha 1. 

 

3. Výsledky externého testovania na ZŠ max. 25 bodov 

Žiak môže získať max. 25 bodov za výsledky externého testovania na základnej škole  

(príloha 2) 

4.  Študijné výsledky zo ZŠ – max. 15 bodov 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (7. – 8. – koncoročné 

hodnotenie a hodnotenie za 1. polrok v 9. ročníku) stupeň 1 – výborný zo všetkých 

predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

5. Okresné a krajské kolá súťaží – max. 10 bodov 

Ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde  zo slovenského jazyka  a literatúry, matematiky a Pytagoriáde 

do celkového hodnotenia sa započíta  - 10 bodov  (min. 1 a viac súťaží 10 bodov). 

 

6. Celonárodné a medzinárodné kolá súťaží – max. 20 bodov 

Ak sa žiak umiestnil v celonárodnej alebo medzinárodnej súťaži (predmety slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk) do celkového hodnotenia sa započíta  

- 20 bodov  (min. 1 a viac súťaží 20 bodov). 



 

7. Žiak úspešne ukončil 9. ročník ZŠ. Žiak predloží koncoročné vysvedčenie zo ZŠ  2. 9. 

2022, ako doklad o získaní nižšieho stredného vzdelania. 

 

8. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 

Žiaci budú prijatí v poradí s najvyšším počtom bodov a splnením podmienok úspešného 

uchádzača podľa bodu 2. a 3., a to maximálne do počtu žiakov, ktorý môžeme prijať do 

prvého ročníka do jednotlivých odborov. 

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 body 5 a 6,  

c)  dosiahol vyšší súčet počet bodov na prijímacích skúškach zo SJL a MAT/CJ,  

     podľa bodu 2. 

Žiak  vyhovel prijímacej skúške ak splnil súčasne nasledovné kritériá: 

- dosiahol na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry min. 32 bodov, 

- dosiahol na prijímacích skúškach z cudzieho jazyka, resp. matematiky min. 32 bodov, 

- celkový počet získaných bodov je min. 64. 

 

Prevod slovného hodnotenia 

Ak bude žiak slovne hodnotený z predmetu, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením 

z daného predmetu poslednou známkou z najbližšieho polroka, v ktorom bol hodnotený 

známkou. 

Ospravedlnenie z prijímacej skúšky 

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na 

prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť 

o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu 

s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 h riaditeľovi školy. 

 

 

Prílohy prihlášky 

 

Povinné prílohy  

 

1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a 

prevencie nie staršia ako dva roky. Predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

2. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor vzdelávania. Predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 



 

3. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti. Predkladá len uchádzač so zmenenou 

pracovnou schopnosťou. 

 

4. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o 

duálnom vzdelávaní. Predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie 

v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

 

5. Kópie vysvedčení. Predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu 

na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným 

slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval 

alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 

 

Nepovinné prílohy 

 

1. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka 

v predmetovej olympiáde alebo súťaži. Predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške 

umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové Zámky 15. 02. 2022 

 

 

        Ing. Miroslav Bohát, v. r. 

              riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Príloha 1 

O k r u h   otázok na prijímacie skúšky z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk 

do študijného odboru hotelová akadémia na prijímacie skúšky pre školský rok 

2022/2023 
 

 

●  slovenský jazyk a literatúra  

slovenský jazyk 

1. Zvuková stránka jazyka a pravopis  

(pravidlo o rytmickom krátení, spodobovanie, pravidlá pravopisu, a. i.) 

2. Tvaroslovie  

(slovné druhy, gramatické tvary, gramatické kategórie, a. i.) 

3. Skladba 

 (vetné členy, jednoduchá veta, jednoduché súvetie, a. i.) 

4. Slovná zásoba  

(slová podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia, pôvodu, 

spisovnosti; obohacovanie slovnej zásoby, ustálené slovné spojenia, význam slov, a. i.) 

5. Sloh 

(charakterizovanie slohových útvarov, určovanie slohových postupov a štýlov podľa 

textov a. i.) 

literatúra 

1. Určovanie básnických prostriedkov podľa ukážok 

2. Zaradenie ukážok do literárnych žánrov, definovanie literárnych žánrov 

3. Základné literárne pojmy a udalosti 

 

 

● anglický jazyk 

1. Slovná zásoba   

(lexikálne jednotky a frazeológia bežného spoločenského styku: rodina, škola, bývanie, 

voľný  

čas,  záľuby, nákupy, jedlá, cestovanie, určenie času) 

2.    Gramatika  

(predložky: miestne, časové; zámená: neurčité, opytovacie, osobné, privlastňovacie, 

ukazovacie, vzťažné; modálne slovesá – must, can, have to ....; časy – jednoduchý 

prítomný a minulý, predprítomný a budúci v ustálených  väzbách, priebehový prítomný, 

všetky časy v oznamovacej vete, otázke,  zápore, stiahnuté tvary;  podmieňovacie súvetia, 

a. i.) 

 

● nemecký jazyk  

1. Slovná zásoba   

(lexikálne jednotky a frazeológia bežného  spoločenského styku, základné tematické 

okruhy: rodina a spoločenský styk, škola,  bývanie, voľný čas, a. i.) 

2.     Gramatika    



(zápor nicht, kein a nicht mehr; používanie osobných a privlastňovacích zámen; člen 

určitý, neurčitý; skloňovanie podstatných mien; časovanie slovies (slovesá  zmenou 

kmeňovej samohlásky), modálne slovesá, slovesá s odlučiteľnými predponami; perfektum 

– najčastejšie používaný minulý čas;  préteritum (len informatívne);  predložky s datívom, 

s akuzatívom, s 3. alebo 4. pádom, spájanie predložky s členom, a. i.) 
 

O k r u h   otázok na prijímacie skúšky z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra, matematika 

do študijných odborov  

pracovník marketingu, obchodný pracovník, obchod a podnikanie a manažment 

regionálneho cestovného ruchu 
na prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023 

  

●  slovenský jazyk a literatúra  

 

slovenský jazyk 

1. Zvuková stránka jazyka a pravopis  

(pravidlo o rytmickom krátení, spodobovanie, pravidlá pravopisu, a i.) 

2. Tvaroslovie  

(slovné druhy, gramatické tvary, gramatické kategórie, a i.) 

3. Skladba 

 (vetné členy, jednoduchá veta, jednoduché súvetie, a i.) 

4. Slovná zásoba  

(slová podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia, pôvodu, spisovnosti; 

obohacovanie slovnej zásoby, ustálené slovné spojenia, význam slov) 

5. Sloh 

(charakterizovanie slohových útvarov, určovanie slohových postupov a štýlov, a i.) 

literatúra 

1. Určovanie básnických prostriedkov podľa ukážok 

2. Zaradenie ukážok do literárnych žánrov, definovanie literárnych žánrov 

3. Základné literárne pojmy a udalosti 

 

● matematika    

1. Čísla, počtové výkony s číslami 

2. Percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť 

3. Mocniny a odmocniny 

4. Pravouhlý trojuholník 

5. Geometria a meranie, uhol a jeho veľkosť 

6. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

7. Premenná, výraz, rovnica, nerovnica 

8. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

9. Rovinné útvary – obvod, obsah 

10. Telesá – povrch, objem 

 

Žiaci môžu používať kalkulačky (nie v mobilnom telefóne!) 

 

 

 

 



           Príloha 2 

 

 

                           

                pracovník marketingu        čašník, servírka 

                  obchodný pracovník     hostinský, hostinská 

                    hotelová akadémie                 kuchár 

manažment regionálneho cestovného ruchu   cukrár  

                                     

                              ↓                                 ↓ 

Bodové hodnotenie za externé testovanie ZŠ             Bodové hodnotenie za externé testovanie ZŠ 

Súčet percent       Súčet percent    

190 – 161    25 bodov   190 - 151  50 bodov 

160,99 - 141   20 bodov   150,99 - 101  25 bodov 

140,99 - 121   15 bodov   100,99 -  51    10 bodov 

120,99 - 101   10 bodov   50,99 – a menej 5 bodov 

100,99 - 90     5 bodov    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


