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Kritériá pre prijatie do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 

 
 

  Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a doplnkov. V zmysle týchto zákonov,  po prerokovaní a odsúhlasení na pedagogickej 
rade riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia na 
Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho  s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola  na školský rok 2023/2024: 

 
Všeobecné informácie:  

• EDUID školy: 100014689 
• Maximálny počet prijatých žiakov:  

 
 

Kritériá pre prijatie bez prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024: 
 

• Uchádzač môže byť prijatý bez prijímacích skúšok, ak v externom testovaní (T9) dosiahol úspešnosť 
najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne. Riaditeľ strednej školy odošle 
rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích 
skúšok. 
 
 

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024: 
 
Prijímacie skúšky sa konajú z nasledujúcich profilových predmetov:  
 

• Maďarský jazyk a literatúra   50 bodov 
• Slovenský jazyk a slovenská literatúra  50 bodov 
• Matematika     50 bodov 

 
Prijímacie skúšky majú formu písomnú v trvaní 40 minút na jeden predmet. Test z matematiky plne 
rešpektuje vzdelávací štandard deklarovaný v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (iŠVP), 
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, testy z maďarského jazyka a literatúry, slovenského 
jazyka a slovenskej literatúry plne rešpektujú vzdelávací štandard deklarovaný v inovovanom Štátnom 



 

 

vzdelávacom programe (iŠVP), Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia.   
Prijímacím skúškam vyhovel žiak, ktorý dosiahol aspoň 70 bodov a z každého profilového predmetu 
minimálne 20 bodov. 
Žiak, ktorý sa hlási zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, vykoná prijímaciu skúšku z 
predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu matematika v slovenskom jazyku. Zákonný zástupca 
žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak 
dosiahol aspoň 45 bodov a z každého profilového predmetu minimálne 20 bodov. 
 
 
 
Ďalšie možnosti získavania bodov: 
 

§ Žiak, ktorý na konci 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka má celkový prospech 1.00, získa 10 
bodov, žiak s priemerom do 1.5 získa 5 bodov. 

§ Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5 mieste 
v okresnom alebo krajskom kole v 5. až 9. ročníku zo SJSL (Poznaj slovenskú reč), MJL (Pekná 
maďarská reč), cudzieho jazyka (ANJ), MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO a Pytagoriády. Za jeden 
predmet žiakovi môžu byť udelené body iba raz, t. j. za jeden predmet získa max. 10 bodov. 

§ Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v 
okresnom alebo krajskom kole športových súťaží v 5. až 9. ročníku, alebo za účasť na regionálnych 
súťažiach kolektívneho športu. Za jednu súťaž môže žiak získať max. 10 bodov. 

§ Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak v 5. až 9. ročníku umiestnil na 1. 
až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole umeleckých súťaží, alebo za účasť v celonárodnom 
kole umeleckých súťaží vyhlásených Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku (Výtvarná 
súťaž Istvána Ferenczyho, Márai Tükrei a pod.), CSEMADOK-om (Recitačná súťaž Mihálya 
Tompu, Súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho). Za jednu súťaž môže žiak získať 
max. 10 bodov. 

§ Body sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak v 5. až 9. ročníku umiestnil na 1. až 10. 
mieste celonárodného kola súťaží vyhlásených Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku , 
Nadáciou KATEDRA (Kincskereső, KATEDRA matematická súťaž, Jazykovedná súťaž Istvána 
Pénzesa, Geografická súťaž Ármina Vámbéryho, Súťaž mladých matematikov) alebo sa zúčastnil 
medzinárodného kola iných predmetových súťaží (Medzinárodná matematická súťaž, Zrínyi Ilona 
matematická súťaž a iné). Za jednu súťaž môže žiak získať max. 10 bodov. 

§ Žiak, ktorý sa dobrovoľne zapojil do programov a aktivít, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj ich 
sociálnych a emocionálnych kompetencií, na rozvoj ich emocionálnej inteligencie, napr. rôzne 
sociálno-psychologické výcvikové programy, peer programy, preventívne aktivity, dobrovoľnícke 
akcie na pomoc iným ľuďom (preventívne programy, rôzne dobrovoľnícke akcie). Potvrdenie o 
účasti v týchto aktivitách  môže potvrdiť aj základná škola, z ktorej sa žiak hlási. Žiak môže získať 
za tieto aktivity max. 5 bodov. Nie sú tu zaradené preventívne aktivity a programy, ktoré organizujú 
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 
Žiak sa výsledkami súťaží preukáže najneskôr v deň prijímacích skúšok predložením kópií diplomov z 
týchto súťaží. 
 
V prípade rovností bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona 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 prijímacie skúšky 



 

 

c) v 7., 8., 9. ročníku mal lepšie študijné výsledky 
 
Organizácia prijímacieho konania: 
 

 
a) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 

konania 
b) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych 

termínoch, určí riaditeľ SŠ náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti 
na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi 
SŠ najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

c) Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú predĺžený čas na prijímacích skúškach 
o 25 až 50% podľa skupiny zaradenia. 

d) Riaditeľ SŠ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v termíne určenom 
a zverejnenom ministerstvom školstva. 

e) Odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 5 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia (§ 68 školského zákona). 

 
Kritériá boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 1.2.2022. 
 
 

Csurkó Éva 
         riaditeľka školy 


