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Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka  
pre školský rok 2020/2021 

 

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 2020/2021 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 45 žiakov 

 1 trieda odboru 7232 M marketingová komunikácia, kde možno prijať spolu  
30 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 riaditeľka SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave prijíma žiakov 
na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré v súčasnom období COVID 19 usmernil 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a 
§ 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) tak, že určil 
termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách. 
 

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  

 študijné výsledky na ZŠ 

 prospech 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach  
 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať body, a to postupne za: 
a) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

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: 

mailto:riaditel@sosmis.sk
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 Za dva povinné predmety  
Slovenský jazyk a literatúra 
Matematika 
alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Za profilové predmety 
prvý profilový predmet: informatika 
druhý profilový predmet: dejepis 
tretí profilový predmet: anglický jazyk 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘 𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  
 

 Za doplnkové predmety 
za prvý doplnkový predmet: občianska výchova  
za druhý doplnkový predmet: geografia/zemepis 
za tretí doplnkový predmet: fyzika  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

b) 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.  

 
c) ĎALŠIE KRITÉRIA 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej 
olympiády, umeleckého výkonu, celonárodného  a medzinárodného umiestnenia. 
Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o akú súťaž a  kolo ide. 

 Predmetová olympiáda 
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 
umiestnil na 1. mieste 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. 
Body budú pridelené nasledovne:  

     krajské kolo   okresné kolo 
1. miesto   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   9 bodov   4 body 
3. miesto   8 bodov   3 body 
4. miesto   7 bodov   2 body 
5. miesto   6 bodov   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený v predmetových 
olympiádach  je 30 bodov. 

 
 
 
 
 
 



 Umelecký výkon 
Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 
mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže a pod.) 
Body budú pridelené nasledovne:   

     krajské kolo   okresné kolo 
1. miesto   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   9 bodov   4 body 
3. miesto   8 bodov   3 body 
4. miesto   7 bodov   2 body 
5. miesto   6 bodov   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený v umeleckých 
súťažiach  je 30 bodov. 

 

 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 
hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v predmetových 
olympiádach a umeleckých súťažiach.  
Body budú pridelené nasledovne:  

     celonárodné a medzinárodné kolo 
1. miesto   25 bodov      
2. miesto   20 bodov      
3. miesto   15 bodov      
4. miesto   10 bodov    
5. miesto   5 bodov 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za celonárodné 
a medzinárodné umiestnenia predmetových olympiádach a v umeleckých 
súťažiach  je 50 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 45. 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  

 študijné výsledky na ZŠ 

 prospech 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach  
 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať body, a to postupne za : 
a) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

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: 
 



 Za dva povinné predmety  
Slovenský jazyk a literatúra 
Matematika 
alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Za profilové predmety 
prvý profilový predmet: geografia/zemepis  
druhý profilový predmet: dejepis 
tretí profilový predmet: anglický jazyk  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘 𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 
 

 Za doplnkové predmety 
za prvý doplnkový predmet: občianska výchova 
za druhý doplnkový predmet: informatika 
za tretí doplnkový predmet: fyzika  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 
b) 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.  

 
c) ĎALŠIE KRITÉRIA 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej 
olympiády, umeleckého výkonu, celonárodného  a medzinárodného umiestnenia. 
Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o akú súťaž a  kolo ide. 

 Predmetová olypiáda 
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 
umiestnil na 1. mieste 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. 
Body budú pridelené nasledovne:  

     krajské kolo   okresné kolo 
1. miesto   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   9 bodov   4 body 
3. miesto   8 bodov   3 body 
4. miesto   7 bodov   2 body 
5. miesto   6 bodov   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený v predmetových 
olympiádach  je 30 bodov. 

 

 Umelecký výkon 
Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 
mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže a pod.) 
Body budú pridelené nasledovne:   



     krajské kolo   okresné kolo 
1. miesto   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   9 bodov   4 body 
3. miesto   8 bodov   3 body 
4. miesto   7 bodov   2 body 
5. miesto   6 bodov   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený v umeleckých 
súťažiach  je 30 bodov. 

 

 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 
hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v predmetových 
olympiádach a umeleckých súťažiach.  
Body budú pridelené nasledovne:  

     celonárodné a medzinárodné kolo 
1. miesto   25 bodov      
2. miesto   20 bodov      
3. miesto   15 bodov      
4. miesto   10 bodov    
5. miesto   5 bodov 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za celonárodné 
a medzinárodné umiestnenia predmetových olympiádach a v umeleckých 
súťažiach  je 50 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 30. mieste v poradí 
uchádzačov. 
 

2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore  marketingová komunikácia 
vznikne na základe počtu získaných bodov za  

 študijné výsledky na ZŠ 

 prospech 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach  
 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať body, a to postupne za: 
a) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

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: 
 

 Za dva povinné predmety  
Slovenský jazyk a literatúra 
Matematika 
alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 



Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Za profilové predmety 
prvý profilový predmet: geografia/zemepis  
druhý profilový predmet: dejepis 
tretí profilový predmet: anglický jazyk  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘 𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  
 

 Za doplnkové predmety 
za prvý doplnkový predmet: občianska výchova 
za druhý doplnkový predmet: informatika 
za tretí doplnkový predmet: fyzika  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 
b) 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.  

 
c) ĎALŠIE KRITÉRIA 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej 
olympiády, umeleckého výkonu, celonárodného  a medzinárodného umiestnenia. 
Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o akú súťaž a  kolo ide. 

 Predmetová olypiáda 
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 
umiestnil na 1. mieste 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. 
Body budú pridelené nasledovne:  

     krajské kolo   okresné kolo 
1. miesto   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   9 bodov   4 body 
3. miesto   8 bodov   3 body 
4. miesto   7 bodov   2 body 
5. miesto   6 bodov   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený v predmetových 
olympiádach  je 30 bodov. 

 

 Umelecký výkon 
Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 
mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže a pod.) 
Body budú pridelené nasledovne:   

     krajské kolo   okresné kolo 
1. miesto   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   9 bodov   4 body 
3. miesto   8 bodov   3 body 
4. miesto   7 bodov   2 body 



5. miesto   6 bodov   1 bod 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený v umeleckých súťažiach  
je 30 bodov. 

 

 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 
hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v predmetových 
olympiádach a umeleckých súťažiach.  
 Body budú pridelené nasledovne:  

     celonárodné a medzinárodné kolo 
1. miesto   25 bodov      
2. miesto   20 bodov      
3. miesto   15 bodov      
4. miesto   10 bodov    
5. miesto   5 bodov 
 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za celonárodné 
a medzinárodné umiestnenia predmetových olympiádach a v umeleckých 
súťažiach  je 50 bodov. 

 
 

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

3. Poradie uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené nasledovne: 
Podľa celkového počtu získaných bodov v zmysle bodu 2. týchto kritérií. 
 

 
4. 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 bod c) Ďalšie kritéria, 
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy – pre odbor 

informačné systémy a služby informatika a pre odbory masmediálne štúdiá 
a marketingová komunikácia geografia/zemepis. 
 
                                                                                                                          

 Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania. 

 Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na školskom    
webovom sídle alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 Riaditeľka školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 
cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 
miest na webovom sídle školy alebo na výveske školy. 



 Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 
konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

 Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried 
na webovom sídle školy alebo na výveske školy. 
 

 
Kritériá boli prerokované per rollam 5 . 05. 2020. 
 
 
V Bratislave dňa   6. 05. 2020                                                   
 
 
                                                                                                  Mgr. Jana Mašlejová 
                                                                                                      riaditeľka školy 


