
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, 

Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov 

 

P O D M I E N K Y 

pre úspešné vykonanie skúšok a prijatie na štúdium  

externá forma štúdia, kombinovaná forma štúdia 

pre prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023 

V súlade s § 69 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v  

pedagogickej rade školy dňa 15. februára 2022, po vyjadrení rady školy dňa                          

15. februára 2021 a so súhlasom zriaďovateľa určujem podmienky na prijatie uchádzačov pre 

externú forma štúdia a kombinovanú formu štúdia pre školský rok 2022/2023. 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie  

 Do prvého ročníka 2-ročného pomaturitného špecializačného štúdia v odbore 6332 Q 

daňové služby môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie 

podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

uvedeného zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.  

 Do prvého ročníka kombinovaného štúdia v učebnom odbore 6445 H kuchár (pre 

získanie/doplnenie stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý 

získal nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie podľa zákona MŠ SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy.  

  

1. Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v 1. termíne 

dňa 21. júna 2022 (utorok) a v 2. termíne dňa 22. augusta 2022 (pondelok) bez 

prijímacej skúšky do 2 tried uvedených odborov v počte 41 žiakov:  

 

2. Prihlášky na štúdium je potrebné vyplniť a doručiť riaditeľke školy v termínoch do: 

- 31. mája 2022 (uchádzači, ktorí ukončili strednú školu),  
- 29. júla 2022 (uchádzači neprijatí na štúdium na VŠ, pričom uchádzač predkladá s 

prihláškou aj rozhodnutie o neprijatí na vysokú školu). 

 

Číslo odboru Názov študijného/učebného odboru Plán prijatia uchádzačov 

6332 Q  daňové služby 24 

6445 H kuchár 17 



3. Poradie uchádzačov v prijímacom konaní sa určí na základe pridelenia bodov 

(max. 60 bodov) získaných za priemer maturitnej skúšky (v odbore kuchár za 

priemer vysvedčenia najvyššie dosiahnutého vzdelania): 

1,00 – 1,50 –   60 bodov 

1,51 – 2,00 –   50 bodov 

2,01 – 2,50 –   40 bodov 

2,51 -  3,00 –   30 bodov 

 3,01 -  3,50 –   20 bodov 

 3,51 -  4,00  -   10 bodov 

 

4. Uchádzač vyhovuje prijímacím podmienkam ak sa umiestni aspoň na 24. mieste 

v študijnom odbore daňové služby a aspoň na 17. mieste v učebnom odbore 

kuchár. 

5. V prípade rovnosti bodov o umiestnení v jednotlivých odboroch rozhodne riaditeľka 

školy na základe týchto ukazovateľov  v uvedenom poradí: 

a) lepšia známka z teoretickej a praktickej časti maturitnej skúšky v študijnom odbore 

daňové služby a lepšia známka z písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky 

v učebnom odbore kuchár, 

b) dá prednosť žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

 

 

6. Oznámenie o prijímacom konaní, osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené 

výsledky prijímacieho konania a ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní, budú 

doručené uchádzačovi najneskôr do 13. júna 2022.    

 

7. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 24. júna 2022  (ak 

bola prihláška podaná do 31. mája 2022, do 26. augusta 2022, ak bola prihláška 

podaná do 29. júla 2022) na výveske v budove školy a na webovom sídle školy 

www.sosehs.edupage.org v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                              

 
Podmienky k prijímaciemu konaniu boli prerokované a schválené v pedagogickej rade 

školy dňa 15. februára 2022. 

 

 

Bardejov  15. februára 2022   

 

 

 

   Ing. Helena Ferková 

                riaditeľka školy 


