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Prijímacie kritériá na štúdium v SOŠ chemickej,  

Vlčie hrdlo 50, Bratislava 
pre školský rok 2015/2016 

 
1. kolo 

 
 

Riaditeľka SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave, podľa § 62  zákona 245/2008 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.1.2015, 
stanovuje kritériá pre prijatie uchádzačov o denné štúdium pre školský rok 2015/2016 
nasledovne: 
 
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava prijíma do 1. ročníka školského roku 
2015/2016 
 
54 žiakov (2 triedy) do študijných odborov: 
 
2840 M biotechnológia a farmakológia 
2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 
6405 K pracovník marketingu 
2860 K chemik operátor  
Všetky uvedené študijné odbory sú 4- ročné a končia maturitnou skúškou. 
 
24 žiakov (1 trieda) do študijného odboru: 
2889 H 01 chemik-chemicko-technologické procesy 
Uvedený študijný odbor je 3- ročný a končí záverečnou skúškou. 
 
KRITÉRIÁ  PRE PRIJATIE 
 

• Kritériá pre prijatie uchádzačov BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: 
 
Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní 
MONITOR 9 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.   
 

• Kritériá pre prijatie uchádzačov na základe VYKONANIA PRIJÍMACEJ 
SKÚŠKY: 

 
1.) Uchádzač o štúdium absolvuje prijímacie skúšky v jednom z dvoch termínov: 

1.termín: pondelok 12.mája 2015 o 8.00 
2.termín: štvrtok 15.mája 2015 o 8.00 



 
Uchádzači absolvujú písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 
a z matematiky. Čas na vypracovanie každej písomnej skúšky je 60 minút. 
 

• Kritériá prijatia: 
 

1.) Úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry 
a z matematiky – za každú písomnú skúšku môže žiak získať maximálne 40 
bodov. Uchádzač vykonal skúšku úspešne, ak dosiahol z každého predmetu 
najmenej 12 bodov (30%). Žiak nevykonal prijímacie skúšky úspešne, ak 
z niektorej skúšky dosiahol menej ako 12 bodov z každého predmetu. 
 

2.) Úspešnosť uchádzača v MONITOR-e 9 – maximálne 20 bodov za každý 
predmet: 
 

Úspešnosť (%) 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 
Počet bodov za jeden 
predmet SJL 
             MAT   

20  
20  

17 
17 

14 
14 

11 
11 

8 
8 

5 
5 

2 
2 

 
 

3.) Výsledky v súťažiach a olympiádach (okresné, krajské kolo matematických, 
fyzikálnych, chemických alebo jazykových) – maximálne 10 bodov: 
 

1.miesto 2.miesto 3.miesto úspešný riešiteľ 
10 bodov 8 bodov 6 bodov 4 body 

 
PODMIENKY PRE PRIJATIE 
Žiak môže byť prijatý na štúdium, ak: 

1. úspešne vykonal prijímacie skúšky z oboch predmetov, 
2. dosiahol minimálne 30 bodov z celkového počtu 120 bodov podľa kritérií. 

(40 bodov – SJL, 40 bodov - MAT, 40 b – Monitor 9 = 120 bodov) 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Termín prijímania prihlášok na štúdium: do 27.4.2015 (na prihláške musí byť 
uvedený termín prijímacej skúšky)  

2. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, 
Bratislava podľa oznámenia na rozhodnutí. 

3. Podmienkou prijatia všetkých uchádzačov je úspešné ukončenie 9. ročníka, čo 
žiak doloží v septembri 2015 predložením výročného vysvedčenia.  

 
 
 
 
 
v Bratislave 27. 1. 2015       Ing. Silvia Loffayová 
         riaditeľka školy 
 


