
Stredná odborná škola  

gastronómie a hotelových služieb  

Farského 9, 851 01 Bratislava 

 

Kritériá prijímacieho konania v študijných 

a učebných odboroch pre školský rok 

2020/2021  

 
Študijné odbory:  

6432 K 00 pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu  
6444 K 00 čašník, servírka 

6445 K 00 kuchár 
6323 K 00 hotelová akadémia 

2950 00 poradenstvo vo výžive 
 

Učebné odbory:  
6444 H 00 čašník, servírka  

6445 H 00 kuchár  
2964 H 00 cukrár  

2956 H 00 mäsiar kuchár 
2977 H 00 cukrár kuchár 

 
Riaditeľ Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb v Bratislave po 

prerokovaní v pedagogickej rade vydáva v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. 

z. § 62 až § 68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 

61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a §161 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktoré určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách tieto kritériá pre prijímacie konanie do prvého ročníka 

v školskom roku 2020/2021. 

 

 

 



Termíny prijímacieho konania sú určené nasledovne:  

 

1. termín prijímacieho konania:  

 

1. do 10.4.2020 - rodič, alebo zákonný zástupca podal prihlášku na SŠ na základnej 

škole  

2. do 15.5.2020 - rodič, alebo zákonný zástupca doručí prihlášku na SŠ 

prostredníctvom informačného systému ZŠ (EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu strednej školy, ak neodoslal 

prihlášku podľa bodu 1.  

3. do 29.5.2020 - riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí na strednú 

školu na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na 

webovom sídle a výveske školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí doručí škola 

zákonnému zástupcovi prostredníctvom informačného systému ZŠ (cez EduPage), e-

mailom, alebo poštou.  

4. do 4.6.2020 - rodič, alebo zákonný zástupca doručí strednej škole na ktorú bol žiak 

prijatý potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka 

na štúdium  

5. do 5.6.2020 zverejní riaditeľ školy počet obsadených miest a počet voľných miest 

na webovom sídle školy  

 

2. termín prijímacieho konania:  

 

1. do 15.6.2020 - oznámi riaditeľ školy možnosť prijímania ďalších uchádzačov, alebo 

100% naplnenosť tried na webovom sídle školy a poskytne OÚ a BSK údaje o žiakoch, 

ktorí nastupujú na štúdium na SŠ. Zároveň ohlási konanie 2 termínu prijímacieho 

konania.  

2. do 19.6.2020 rodič, alebo zákonný zástupca doručí prihlášku na SŠ pre prijímacie 

konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)  

3. do 23.6.2020 - prijímacie konanie v druhom termíne  

4. do 25.6.2020 - doručenie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí v druhom termíne  

5. do 30.6.2020 - zákonný zástupca oznámi záväzné potvrdenie o nastúpení na SŠ po 

2. termíne prijímacieho konania  

 

3. spoločné termíny: 

 

1. do 31.8.2020 - doplní uchádzač so zdravotným znevýhodnením vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor riaditeľovi SŠ  

2. do 31.8.2020 - doplní uchádzač prijatý na SŠ všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa 

podávajú k prihláška na SŠ 

 

 

 



V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce 4 a 5 - ročné študijné odbory 

v dennej forme štúdia: 

Študijný odbor 

 

Kód odboru Počet žiakov 

kuchár 4-ročné 

 

6445 K 10 

čašník, servírka 4-ročné 

  

6444 K 10 

hotelová akadémia 5-ročné 

 

6323 K 18 

pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu  

4-ročné 

  

6432 K 19 

poradenstvo vo výžive 4-ročné 

  

2950 M 12 

  
Kritéria pre prijatie do študijných odborov: 
 
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: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý profilový predmet: anglický jazyk   

druhý profilový predmet: nemecký jazyk 

tretí profilový predmet: chémia  

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý doplnkový predmet: geografia  

druhý doplnkový predmet: informatika 

Poznámka: chýbajúci doplnkový predmet v 8. alebo 9. ročníku ZŠ bude zarátaný s 

dvojnásobkom za posledný ročník, kde táto známka je uvedená 



 

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. 

 

3.1. Predmetová olympiáda  

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

na 1. 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 počtom bodov uvedeným v 

tabuľke: 

Umiestnenie Okresné kolo Krajské kolo 

1.miesto 5 bodov 10 bodov 

2.miesto 4 body   9 bodov 

3.miesto 3 body   8 bodov 

4.miesto 2 body   7 bodov 

5.miesto 1 bod   6 bodov 

 

3.2. Športová súťaž  

Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia počtom bodov uvedeným v 

tabuľke: 

Umiestnenie Okresné kolo Krajské kolo 

1.miesto 5 bodov 10 bodov 

2.miesto 4 body   9 bodov 

3.miesto 3 body   8 bodov 

4.miesto 2 body   7 bodov 

5.miesto 1 bod   6 bodov 

 

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v predmetovej alebo športovej súťaži 

sa započítava do celkového hodnotenia počtom bodov uvedeným v tabuľke: 

Umiestnenie Celoslovenská súťaž Medzinárodná súťaž 

1.miesto 15 bodov 20 bodov 

2.miesto 14 bodov 19 bodov 

3.miesto 13 bodov 18 bodov 

4.miesto 12 bodov 17 bodov 

5.miesto 11 bodov 16 bodov 

 

 



Súhrnný výsledok prijímacieho konania pre študijné odbory  

Súhrnný výsledok bodového ohodnotenia podľa odseku 1 až 3 je základným kritériom 

pre rozhodnutie riaditeľa o prijatie uchádzača na štúdium.   

V prípade rovnosti bodov o celkovom poradí rozhoduje:  

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. 

Neprijatí uchádzači sa môžu proti rozhodnutiu o neprijatí písomne odvolať do 5 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie podávajú prostredníctvom riaditeľa školy. 

O odvolaní rozhoduje Bratislavský samosprávny kraj. 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce 3 a 4 - ročné učebné odbory 

v dennej forme štúdia 

Študijný odbor 

 

Kód odboru Počet žiakov 

kuchár 3-ročné  

 

6445 H 10 

čašník, servírka 3-ročné 

  

6444 H 10 

cukrár 3-ročné 

 

2964 H 17 

cukrár kuchár 4-ročné 

 

2977 H 10 

mäsiar kuchár 4-ročné  

 

2956 H 10 

Do učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacích skúšok podľa poradia do počtu  

určeného schváleným plánom výkonov pre školský rok 2020/2021 na jednotlivé 

odbory. V prípade, že bude prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude 

škola postupovať  podľa bodu 1 – zohľadnenie študijných výsledkov.  

Neprijatí uchádzači sa môžu proti rozhodnutiu o neprijatí písomne odvolať do 5 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie podávajú prostredníctvom riaditeľa školy. 

O odvolaní rozhoduje Bratislavský samosprávny kraj. 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 

 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠGaHS, Farského 9 v Bratislave boli dištančne 

prerokované a schválené  pedagogickou radou školy dňa 5.mája 2020 a sú platné odo 

dňa ich schválenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 5.mája  2020                                           PaedDr. Jozef  H o r á k, v.r. 

                                                                               riaditeľ školy 


