
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
 

Podmienky prijímacieho konania 

 do 1. ročníka  

odborov vzdelávania 4336 M a 4210 M  

pre školský rok 2023/2024 
 

Podmienky prijímacieho konania 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.  

Po prerokovaní podmienok v pedagogickej rade a v rade školy stanovujem tieto podmienky 
pre prijatie do 1. ročníka štvorročných študijných odborov 4210 M agropodnikanie so zameraním 
na farmárstvo a so zameraním na kynológiu a 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena so 
zameraním na chov hospodárskych zvierat, chov cudzokrajných zvierat a drobnochov s dôrazom na 
hydinu v školskom roku 2023/2024: 

 
1. Podmienkou prijatia uchádzača do 1. ročníka štvorročného denného štúdia na príslušný odbor 

vzdelávania a zamerania je: 
a) na vzdelávanie zaslaná prihláška škole plnoletým uchádzačom alebo zákonným 

zástupcom neplnoletého žiaka do 20. marca kalendárneho roka pre nový školský rok 
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky),  

b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa v poradovníku zostaveného podľa 
celkového počtu bodov na mieste umožňujúcom prijatie do plánu výkonov pre školský 
rok 2023/2024, 

c) získanie nižšieho stredného vzdelania, uchádzač nemôže byť žiakom inej strednej školy. 
 

2. Prihláška obsahuje aj povinné prílohy: 
a) Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v 

bode 11 uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť). 
b) Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor vzdelávania (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 
uviedol, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením). 

c) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie 
staršia ako dva roky (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 uviedol, že je 
žiakom so zdravotným znevýhodnením, žiakom s nadaním alebo žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia).  

d) Kópia vysvedčenia za každý ročník, v ktorom bol uchádzač hodnotený slovne. 
 

3. Prijímacia skúška sa skladá z 2 častí: 
a) prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 45 minút, 
b) prijímacia skúška z biológie v trvaní 45 minút. 

 
Obsah prijímacej skúšky určujú vzdelávacie štandardy týchto predmetov pre II. stupeň základnej 
školy. Medzi prijímacími skúškami je prestávka v trvaní 20 minút. 
Každý uchádzač, ktorý má vykonať prijímacie skúšky, dostane najmenej do 5 dní pred 
prijímacími skúškami pozvánku k prijímacím skúškam s pokynmi. 
  

4. Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní tvorí súčet bodov 
a) za prijímaciu skúšku v predmete slovenský jazyk a literatúra v súčte maximálne 50 

bodov, 
b) za prijímaciu skúšku v predmete biológia v súčte maximálne 50 bodov, 



c) za prospech zo základnej školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk 
(anglický jazyk), chémia a biológia na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ 
v súčte maximálne 30 bodov, 

 

Priemer 
Počet 
bodov 

1,00 – 1,09 30 
1,10 – 1,19 27 
1,20 – 1,29 24 
1,30 – 1,39 21 
1,40 – 1,49 18 
1,50 – 1,59 15 

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

„úspešný riešiteľ“ olympiád v predmetoch slovenský jazyka literatúra, anglický jazyk 
a biológia na úrovni okresu – obvodu, kraja a celoslovenského kola v uplynulom školskom 
roku a v školskom roku, v ktorom sa prijímacia skúška koná. 
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 
6 bodov 1. 2. a 3. miesto v krajskom kole v určených predmetových olympiádach 
9 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 

  

5. V prípade, ak viacerí uchádzači budú vyhovovať prijímacím podmienkam, tak budú uplatnené 
pomocné kritériá v tomto poradí: 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR  priložené k prihláške), 

b) dosiahol väčší počet bodov v prijímacej skúške z biológie,  
c) dosiahol väčší počet bodov v prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,  
d) mal lepší prospech v záverečnej klasifikácii za 8. ročník, 
e) mal lepší prospech v záverečnej klasifikácii za 1. polrok 9. ročníka, 
f) mal lepšiu známku na konci 8. ročníka z predmetov v tomto poradí: biológia, slovenský 

jazyk a literatúra, chémia, anglický jazyk. 
 

6. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzač úspešne vykoná, ak 
v každom vyučovacom predmete na písomnej skúške získa 10 a viac bodov. Ak uchádzač získa 
v jednom z uvedených vyučovacích predmetov nižší počet bodov ako 10, uchádzač prijímaciu 
skúšku vykonal neúspešne. 
 

7. Kritérium prijatia na štúdium splní a bude prijatý uchádzač, ktorý  
1. vyhovel podmienkam uvedeným v bode 1, 
2. úspešne vykonal prijímaciu skúšku (bod 6) alebo splnil podmienky uvedené v bode 8 a 
3. umiestnil sa v poradovníku pre študijný odbor   

a) 4210 M 04 do 13. miesta (vrátane), 
b) 4210 M 18 do 18. miesta (vrátane),  
c) 4336 M 01 do 62. miesta (vrátane),  
d) 4336 M 03 do 31. miesta (vrátane), 
e) 4336 M 04 do 22. miesta (vrátane). 

 

Priemer 
Počet 
bodov 

1,60 – 1,69 12 
1,70 – 1,79 9 
1,80 – 1,89 6 
1,90 – 1,99 3 
2,00 a viac 0 



8. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol v každom 
vyučovacom predmete samostatne úspešnosť určenú školským zákonom, t. j. najmenej 80%          
(§ 65 ods. 5 školského zákona). 

 
9. Kritérium prijatia na štúdium nesplní uchádzač, ktorý sa umiestnil v poradovníku pre študijný 

odbor   
a) 4210 M 04 na 14. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom, 
b) 4210 M 18 na 19. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom, 
c) 4336 M 01 na 63. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom, 
d) 4336 M 03 na 32. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom, 
e) 4336 M 04 na 23. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom. 

Takýto uchádzač, ak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, môže byť prijatý v poradí podľa 
poradovníka na uvoľnené miesto, ktoré vznikne nezapísaním sa uchádzača na štúdium. 

 
10. Kompletný poradovník uchádzačov v členení podľa študijných odborov a ich zameraní bude 

zverejnený podľa výsledkov prijímacieho konania na výveske školy a na webovom sídle školy 
v lehote určenej ministerstvom školstva, a to 19.5.2023 (v čase od 0,00 do 23,59 hod.). V súlade 
so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená uchádzačov, ale číselné kódy, 
ktoré im budú pridelené vopred. 
 

11. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania, u žiakov, 
ktorí splnili podmienku v 8. bode najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 
Riaditeľ pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom 
odbore vzdelávania a na výkon povolania.  

 
12. Potvrdenie o nástupe prijatého uchádzača na vzdelávanie doručí škole zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak  najneskôr  do troch pracovných dní od termínu zverejnia 
výsledkov prijímacieho konania, v školskom roku 2023/2024 do 24.5.2023. Ostatné rozhodnutia 
o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, 
strácajú platnosť. Ak zákonný zástupca v uvedenej lehote nepotvrdí nastúpenie na štúdium, 
rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť a riaditeľ školy môže ponúknuť uvoľnené miesto 
ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 
13. Žiakom so zdravotným znevýhodnením sa určí forma prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich 

zdravotné znevýhodnenie, na základe odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie (príloha č. 1). 

 
14. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto 

skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky do 8,00 hod. riaditeľovi školy 
a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky 
najneskôr v poslednom augustovom týždni príslušného kalendárneho roka a zverejní ho na 
webovom sídle školy. V tomto prípade riaditeľ školy rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 
prijíma do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok. 

 
15. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže zákonný zástupca žiaka podať odvolanie do 5 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa školy zriaďovateľovi školy.  
 

V Nitre  7. januára 2022 

 
 
 
 RNDr. Ľuboš Černý 

riaditeľ školy 
 



 
 Príloha č. 1  

Úprava podmienok prijímacej skúšky 
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Sluchové postihnutie 
- nie je potrebná úprava podmienok, 
- ak si to zdravotný stav uchádzača vyžaduje, budú akceptované podmienky školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň 
prijímacej skúšky. 

Zrakové postihnutie 
- úprava vytlačeného textu v teste - typ písma: Arial, veľkosť písma: 14, riadkovanie: 1,5, 
- zvýraznenie podstaty úlohy (napr. tučným písmom, farebne, podčiarknutím, a pod.), 
- predĺženie času o 25%, 
- možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej 
skúšky, 

- ak si zdravotný stav uchádzača vyžaduje aj inú úpravu podmienok prijímacej skúšky, budú 
akceptované podmienky školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe ich 
odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej skúšky. 

Narušená komunikačná schopnosť 
- nie je potrebná úprava podmienok, 
- ak si to zdravotný stav uchádzača vyžaduje, budú akceptované podmienky školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň 
prijímacej skúšky. 

Zdravotné oslabenie 
- predĺženie času o 25%, 
- zvýraznenie podstaty úlohy (napr. tučným písmom, farebne, podčiarknutím, a pod.), 
- možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej 
skúšky, 

- ak si zdravotný stav uchádzača vyžaduje aj inú úpravu podmienok prijímacej skúšky, budú 
akceptované podmienky školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe ich 
odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej skúšky. 

Porucha aktivity a pozornosti 
- predĺženie času o 25%, 
- zvýraznenie podstaty úlohy (napr. tučným písmom, farebne, podčiarknutím, a pod.), 
- možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej 
skúšky, 

- ak si zdravotný stav uchádzača vyžaduje aj inú úpravu podmienok prijímacej skúšky, budú 
akceptované podmienky školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe ich 
odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej skúšky 

  



Vývinové poruchy učenia - dyslexia 
- úprava vytlačeného textu v teste - typ písma: Arial, veľkosť písma: 14, riadkovanie: 1,5, 
- zvýraznenie podstaty úlohy (napr. tučným písmom, farebne, podčiarknutím, a pod.), 
- predĺženie času o 25%, 
- možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej 
skúšky, 

- ak si zdravotný stav uchádzača vyžaduje aj inú úpravu podmienok prijímacej skúšky, budú 
akceptované podmienky školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe ich 
odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej skúšky. 

Vývinové poruchy učenia - dysgrafia 
- predĺženie času o 25%, 
- akceptovanie zlej grafickej úpravy odpovedí žiaka vrátane slovných skomolenín, ak sa zmyslom 

približujú správnej odpovedi, 
- možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej 
skúšky, 

- ak si zdravotný stav uchádzača vyžaduje aj inú úpravu podmienok prijímacej skúšky, budú 
akceptované podmienky školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe ich 
odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej skúšky. 

Vývinové poruchy učenia - dysortografia 
- predĺženie času o 25%, 
- akceptovanie nesprávnych gramatických tvarov a pravopisných chýb, 
- použitie kompenzačných pomôcok: súhrnné gramatické tabuľky, synonymický slovník, pravidlá 

slovenského pravopisu, prípadne iných kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň 
prijímacej skúšky, 

- ak si zdravotný stav uchádzača vyžaduje aj inú úpravu podmienok prijímacej skúšky, budú 
akceptované podmienky školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe ich 
odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej skúšky. 

Vývinové poruchy učenia - dyskalkúlia 
- nie je potrebná úprava podmienok, 
- ak si to zdravotný stav uchádzača vyžaduje, budú akceptované podmienky školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň 
prijímacej skúšky. 

 
 


