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Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Pre školský rok 2019/2020 odsúhlasil Odbor školstva, mládeže a športu Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislave (zriaďovateľ) SOŠ masmediálnych 

a informačných štúdií v Bratislave plán výkonov - spolu 3 triedy. 

Členenie tried a počty prijímaných žiakov podľa jednotlivých odborov je nasledovné : 

 1/2 triedy odboru 7237 M informačné systémy a služby, kde možno prijať 

spolu 10 žiakov 

 1 a ½ triedy odboru 7218 M masmediálne štúdiá, kde možno prijať spolu 44 žiakov 

 1 trieda odboru 7232 M marketingová komunikácia, kde možno prijať spolu  

28 žiakov 
 

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 znení platnom  

od 1. 1. 2013 bude riaditeľka SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave prijímať 

žiakov na základe výsledkov prijímacieho konania. 

 

 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 7237 M 

informačné systémy a služby  
 

1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie na 1. až 10. mieste v poradí 

uchádzačov 

 

2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore informačné systémy a služby 

vznikne na základe počtu získaných bodov za  

 výsledky z prijímacích skúšok,  

 výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania a v športových súťažiach. 

 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať maximálne 155 bodov, a to: 

 

a) Prijímacie skúšky budú žiaci robiťz profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a Š 

SR. Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 

matematiky. Vyhradený čas pre každý test je 40 minút. V každom teste môže 

uchádzač dosiahnuť maximálne 25 bodov, spolu za všetky testy maximálne 50 bodov. 
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b) Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech takto:  

 žiakovi  deviateho ročníka ZŠ prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na 

konci prvého polroku 9.  ročníka,  

 žiakovi, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (absolventi ZŠ), prospech na konci 

druhého polroku 9. ročníka. 

Uchádzačovi budú body pridelené nasledovne:  

 s priemerným prospechom   od 1,00 do 1,25:   35 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 1,25 do 1,50:                        30 bodov,        

 s priemerným prospechom nad 1,50 do 1,75:                        25 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 1,75 do 2,00:                       20 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,00 do 2,25:                        15 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,25 do 2,50:                        10 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,50 do 2,75:                          5 bodov 

 s priemerným prospechom nad 2,75 do 3,00:                          2 body 

 s priemerným prospechom nad 3,00:                                       0 bodov 

Do priemerného prospechu sa započítava prospech z povinných vyučovacích predmetov 

určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích 

predmetov s výchovným zameraním. Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie 

výsledky je 35 bodov. 

c) Žiak získa ďalšie body za výsledky Testovania 9 - 2019:  
 

zo SJL - maximálne 25 bodov  

z MAT - maximálne 25 bodov a to nasledovným spôsobom:  

100 - 90,5% úspešnosť- 25 bodov  

90,4 - 80,5% úspešnosť - 22 bodov  

80,4 - 70,5% úspešnosť - 19 bodov  

70,4 - 60,5% úspešnosť - 16 bodov  

60,4 - 50,5% úspešnosť - 13 bodov  

50,4 - 40,5% úspešnosť - 10 bodov  

40,4 - 30,5% úspešnosť - 7 bodov  

30,4 - 20,5% úspešnosť -  4 body  

20,4 - 10,5% úspešnosť - 1 bod 

 

d) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení akejkoľvek 

predmetovej olympiády, súťaže a športových súťaží, ktoré sa konali v období  

od 1. septembra 2013 do 28. februára 2018. Body budú pridelené nasledovne:  

   celoslovenské kolo/  krajské kolo   okresné kolo 

   medzinárodné kolo 

1. miesto   20 bodov   10 bodov   5 bodov 

2. miesto   15 bodov     8 bodov   4 body 

3. miesto   10 bodov     5 bodov   2 body 

úspešný riešiteľ    5 bodov     3 body   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a športových súťažiach  je 20 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o aké 

kolo ide.) 

 



Uchádzač môže byť prijatý, ak získa v celom prijímacom konaní min. 50 bodov z celkového počtu 

155 bodov. 

 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor  7218 M 

masmediálne štúdiá  
 

1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie na 1. až 44. mieste v poradí 

uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor masmediálne štúdiá. 

 

2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore masmediálne štúdiá vznikne  

na základe počtu získaných bodov za  

 výsledky z prijímacích skúšok,  

 výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania a v športových súťažiach. 

 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať maximálne 180 bodov, a to: 

 

a) Prijímacie skúšky budú žiaci robiť z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a Š 

SR a z testu so všeobecným prehľadom. Prijímacia skúška pozostáva z testu zo 

slovenského jazyka a literatúry, matematiky a testu zo všeobecného prehľadu (dejepis, 

geografia, občianska náuka, politický a mediálny prehľad na Slovensku). Vyhradený 

čas pre každý test je 40 minút. V teste zo slovenského jazyka a literatúry,  

z matematiky a  zo všeobecného prehľadu môže uchádzač dosiahnuť maximálne 25 

bodov. Spolu za všetky testy maximálne 75 bodov. 

 

b) Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech takto:  

 žiakovi  deviateho ročníka ZŠ prospech na konci druhého polroku 8. ročníka a na 

konci prvého polroku 9.  ročníka,  

 žiakovi, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (absolventi ZŠ), prospech na konci 

druhého polroku 9. ročníka. 

Uchádzačovi budú body pridelené nasledovne:  

 s priemerným prospechom   od 1,00 do 1,25:   35 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 1,25 do 1,50:                        30 bodov,        

 s priemerným prospechom nad 1,50 do 1,75:                        25 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 1,75 do 2,00:                       20 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,00 do 2,25:                        15 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,25 do 2,50:                        10 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,50 do 2,75:                              5 bodov 

 s priemerným prospechom nad 2,75 do 3,00:                          2 body 

 s priemerným prospechom nad 3,00:                                       0 bodov 

Do priemerného prospechu sa započítava prospech z povinných vyučovacích predmetov 

určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích 

predmetov s výchovným zameraním. Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie 

výsledky je 35 bodov. 



c) Žiak získa ďalšie body za výsledky Testovania 9 - 2019:  
 

zo SJL - maximálne 25 bodov  

z MAT - maximálne 25 bodov a to nasledovným spôsobom:  

100 - 90,5% úspešnosť- 25 bodov  

90,4 - 80,5% úspešnosť - 22 bodov  

80,4 - 70,5% úspešnosť - 19 bodov  

70,4 - 60,5% úspešnosť - 16 bodov  

60,4 - 50,5% úspešnosť - 13 bodov  

50,4 - 40,5% úspešnosť - 10 bodov  

40,4 - 30,5% úspešnosť - 7 bodov  

30,4 - 20,5% úspešnosť -  4 body  

20,4 - 10,5% úspešnosť - 1 bod 

 

d) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení akejkoľvek 

predmetovej olympiády, súťaže a športových súťaží, ktoré sa konali v období  

od 1. septembra 2013 do 28. februára 2018. Body budú pridelené nasledovne:  

celoslovenské kolo/  krajské kolo  okresné kolo 

medzinárodné kolo 

1. miesto   20 bodov   10 bodov   5 bodov 

2. miesto   15 bodov     8 bodov   4 body 

3. miesto   10 bodov     5 bodov   2 body 

úspešný riešiteľ    5 bodov     3 body  1 bod 

 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a športových súťažiach  je 20 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne 

uvedené, o aké kolo ide.) 

 

Uchádzač môže byť prijatý, ak získa v celom prijímacom konaní min. 80 bodov z celkového 

počtu 180 bodov. 
 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor  7232 M 

marketingová komunikácia 
 

1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie na 1. až 28. mieste v poradí 

uchádzačov. 
 

2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore  marketingová komunikácia 

vznikne na základe počtu získaných bodov za  

 výsledky z prijímacích skúšok,  

 výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania a v športových súťažiach. 

 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať maximálne 155 bodov, a to: 

 

a) Prijímacie skúšky budú žiaci robiť z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a            

Š SR. Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 

matematiky. Vyhradený čas pre každý test je 40 minút. V každom teste môže 

uchádzač dosiahnuť maximálne 25 bodov, spolu za všetky testy maximálne 50 bodov. 



 

b) Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech takto:  

 žiakovi  deviateho ročníka ZŠ prospech na konci druhého polroku 8. ročníka  a na 

konci prvého polroku 9.  ročníka,  

 žiakovi, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (absolventi ZŠ), prospech na konci 

druhého polroku 9. ročníka. 

Uchádzačovi budú body pridelené nasledovne:  

 s priemerným prospechom   od 1,00 do 1,25:   35 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 1,25 do 1,50:                        30 bodov,        

 s priemerným prospechom nad 1,50 do 1,75:                        25 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 1,75 do 2,00:                       20 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,00 do 2,25:                        15 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,25 do 2,50:                        10 bodov, 

 s priemerným prospechom nad 2,50 do 2,75:                          5 bodov 

 s priemerným prospechom nad 2,75 do 3,00:                          2 body 

 s priemerným prospechom nad 3,00:                                       0 bodov 

Do priemerného prospechu sa započítava prospech z povinných vyučovacích predmetov 

určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích 

predmetov s výchovným zameraním. Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie 

výsledky je 35 bodov. 

c) Žiak získa ďalšie body za výsledky Testovania 9 - 2019:  
 

zo SJL - maximálne 25 bodov  

z MAT - maximálne 25 bodov a to nasledovným spôsobom:  

100 - 90,5% úspešnosť- 25 bodov  

90,4 - 80,5% úspešnosť - 22 bodov  

80,4 - 70,5% úspešnosť - 19 bodov  

70,4 - 60,5% úspešnosť - 16 bodov  

60,4 - 50,5% úspešnosť - 13 bodov  

50,4 - 40,5% úspešnosť - 10 bodov  

40,4 - 30,5% úspešnosť - 7 bodov  

30,4 - 20,5% úspešnosť -  4 body  

20,4 - 10,5% úspešnosť - 1 bod 

 

d) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení akejkoľvek 

predmetovej olympiády, súťaže a športových súťaží, ktoré sa konali v období  

od 1. septembra 2013 do 28. februára 2018. Body budú pridelené nasledovne:  

celoslovenské kolo/  krajské kolo  okresné kolo 

medzinárodné kolo 

1. miesto   20 bodov   10 bodov   5 bodov 

2. miesto   15 bodov     8 bodov   4 body 

3. miesto   10 bodov     5 bodov   2 body 

úspešný riešiteľ    5 bodov     3 body   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a športových súťažiach  je 20 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o aké 

kolo ide.) 



 

Uchádzač môže byť prijatý ak získa v celom prijímacom konaní min. 50 bodov z celkového 

počtu 155 bodov. 
 

Všeobecné kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na všetky odbory: 
 

3. Bez prijímacích skúšok bude riaditeľka SOŠ masmediálnych a informačných štúdií  

v Bratislave prijímať žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ 

dosiahli v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika) 

úspešnosťnajmenej 90 %. Títo žiaci budú prijatí na štúdium podľa § 65 ods. 4 zákona 

č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní bez ohľadu na počet bodov získaných podľa bodu 

2. týchto kritérií. 

 

4. Žiak, ktorý mal na výročnom vysvedčení v 8. ročníku a polročnom vysvedčení  

v 9. ročníku známku „nedostatočný“, na školu nebude prijatý. 

 

5. Poradie uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené nasledovne: 

 v abecednom poradí sa zoradia žiaci, ktorí sú prijatí podľa bodu 3. týchto kritérií, 

 ďalšie miesta v poradí obsadia žiaci podľa celkového počtu získaných bodov 

v zmysle bodu 2. týchto kritérií. 

Pri rovnakom bodovom umiestnení budú uprednostnení uchádzači:  

a) so zmenenou pracovnou schopnosťouv zmysle § 67 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. 

o výchovea vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) s vyšším počtom bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach, súťažiach 

a športových súťažiach, 

c) s úspešnou účasťou v predmetovej olympiáde, súťaži alebo športových súťažiach 

vyššej úrovne (medzinárodná, celoslovenská, krajská), 

d) s väčším celkovým počtom bodov získaných na prijímacej skúške z matematiky,  

zo slovenského jazyka a literatúry a z testu zo všeobecného prehľadu. 

 

6. Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania alebo jeho 

časti, jeho zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň 

prijímacieho konania. O počet neprítomných uchádzačov ospravedlnených riaditeľkou 

školy bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 

termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto 

vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých uchádzačov do počtu 30  v súlade 

so stanovenými kritériami. 
 

7. Žiak, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia, teda je vzdelávaný na ZŠ 

prostredníctvom individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, sa pred začatím 

prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPP a P o odporúčaní pokračovať  

vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené 

vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPP a P. 

 

8. Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov  na vchode do budovy školy 

a webovej  stránke školy podľa výsledkov  prijímacieho konania do troch pracovných 

dní odo dňa konania prijímacej skúšky v nasledovnom členení: 

a) prijatí na základe kritérií, 

b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, 

c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok, 

d) na skúškach sa nezúčastnili. 



9. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale 

číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené. 

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob 

zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak zákonný zástupca 

prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým 

bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné v zmysle § 68 ods. 3 zákona  

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto 

ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 

 

 

 

 

 

 

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 04. marec 2019 

 

Kritériá boli prerokované v Rade školy dňa 14. január 2019 .  

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 05. marec 2019 

 

 

Mgr. Jana Mašlejová 

     riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


