
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

 
KRITÉRIÁ 

prijímania žiakov pre školský rok 2019/2020 
 

Kritériá 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. 

 
 Do prvého ročníka štvorročných študijných odborov 4210 M agropodnikanie 
a 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 
sekundárne vzdelanie. 

 
Pre školský rok 2019/2020 odsúhlasil zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra nasledovný plán výkonov: 
4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo 12 žiakov 
4210 M 18 agropodnikanie - kynológia 15 žiakov 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat 60 žiakov 
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat 30 žiakov 

Žiaci budú na štúdium vo všetkých odboroch prijímaní nasledovne: 

1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ 
„TESTOVANIE 9“ dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90%. Takíto žiaci pre 
počítačové spracovanie získajú 200 bodov.  

 
2. Prijímaciu skúšku vykonajú všetci žiaci, ktorí nespĺňajú bod 1.  

 Prijímacia skúška bude písomná vo forme testov z predmetov Slovenský jazyk a literatúra 
a Biológia.  

 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú mať upravené podmienky 
prijímacej skúšky podľa odporúčaní Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, ktoré boli doručené spolu s prihláškou na štúdium. 

 Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 10 bodov 
z každého predmetu. 

 Po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky budú žiakom pridelené body nasledovne: 

a) 0 – 50 bodov za prijímaciu skúšku z predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

b) 0 – 50 bodov za prijímaciu skúšku z predmetu Biológia 

c) 0 – 20 bodov za TESTOVANIE 9 (1/10 súčtu percentuálnej úspešnosti na TESTOVANÍ 9 
zaokrúhlená na 0,1 bodu) 

d) 0 – 20 bodov za priemerný prospech na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ 
vypočítaný zo známok z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, Fyzika, 
Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka, Matematika a Informatika 
nasledovne: 

 
  



 
 

Priemer 
Počet 

bodov 

1,00 – 1,09 20 

1,10 – 1,19 19 

1,20 – 1,29 18 

1,30 – 1,39 17 

1,40 – 1,49 16 

1,50 – 1,59 15 

1,60 – 1,69 14 
 

 

Priemer 
Počet 

bodov 

1,70 – 1,79 13 

1,80 – 1,89 12 

1,90 – 1,99 11 

2,00 – 2,09 10 

2,10 – 2,19 9 

2,20 – 2,29 8 

2,30 – 2,39 7 
 

 

Priemer 
Počet 

bodov 

2,40 – 2,49 6 

2,50 – 2,59 5 

2,60 – 2,69 4 

2,70 – 2,79 3 

2,80 – 2,89 2 

2,90 – 2,99 1 

3,00 a viac 0 
 

 Žiaci budú zoradení podľa dosiahnutého počtu bodov a na štúdium budú prijatí podľa 
dosiahnutého poradia pre každý odbor samostatne. 

 V prípade rovnosti počtu bodov budú uprednostnení žiaci s lepším priemerom z profilových 
predmetov (Slovenský jazyk a literatúra a Biológia). 

 
 
 
 
 
V Nitre, 04.03.2019 Mgr. Edita Križanová 
 riaditeľka školy 


