
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky    
Svätoplukova 2,  821 08  Bratislava 

 
www.beautycare-study.sk 

 
K R I T É R I Á 

 
prijímacieho konania pre 4-ročný študijný  odbor    

6425  K kaderník - vizážista 

 6446 K kozmetik 

denné štúdium, pre školský rok 2020/2021. 

 
 

Žiaci budú prijímaní v poradí podľa dosiahnutých výsledkov, dosiahnutých na 
základnej škole až do stanoveného počtu prijímaných žiakov  v zmysle nasledovných 

kritérií: 
 

Podmienky prijatia: 
 
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV   
 
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: 
 
1.1. Dva povinné predmety 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 
 
 Slovenský jazyk a literatúra  
 Matematika 
 
1.2. Profilové predmety  
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka. 
 
prvý profilový predmet:   Biológia (Prírodopis) 
druhý profilový predmet:   Chémia 
 
1.3. Doplnkové predmety 

 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka. Zarátava sa cudzí jazyk s lepším  
výsledkom. 
 
doplnkový predmet:   Cudzí jazyk - Anglický alebo Nemecký jazyk 
 
2. 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.  



3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 
 

3.1 Predmetová olympiáda  
 
Žiak získava 3 body jednorazovo za úspech v predmetových olympiádach, ak sa žiak 
umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v 
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ) CHE, BIO, VYV bez ohľadu na to, v koľkých 
olympiádach uspel. 
 

 
3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

 
Žiak získava 3 body jednorazovo za úspech v celonárodných a medzinárodných súťažiach,  
ak sa žiak umiestnil na 1. až 8. mieste v súťažiach zameraných na CHE, BIO a VYV bez 
ohľadu na to, v koľkých súťažiach uspel. 
 
  
 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 č. 3 Ďalšie kritéria,  
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

 
Každý uchádzač musí zároveň spĺňať tieto požiadavky: 

- Vyžaduje sa dobrý zdravotný  stav, dobrá funkcia pohybového systému. Vylučujú 
sa poruchy funkcií pohybového aparátu horných a dolných končatín, poruchy 
chrbtice a jemnej motoriky horných končatín, chronické a alergické ochorenia kože 
a dýchacích ciest, ekzémy poruchy zraku, reči a poškodenia sluchu, epileptické 
záchvaty, ochorenia nervovej sústavy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči 
infekciám. 
 

 
V školskom roku 2020/2021 otvárame  3 triedy s počtom žiakov 74. 

(kaderník-vizážista 46, kozmetik 28) 
 
 
 Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia 
na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný 
medzinárodný certifikát vzdelania. 
 
 Kritéria prijímacieho konania do 1.ročníka pre 4-ročný študijný  odbor 6425  K 
kaderník – vizážista a 6446 K kozmetik pre školský rok 2020/2021 boli prerokované na 
Pedagogickej rade  a v Rade školy . 
 
 
  
V Bratislave  06.05.2020             Ing. Ľubica Hegerová 
                                                                        riaditeľka 
 

 
 



Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, 
 

Svätoplukova 2,     821 08  Bratislava 
 

K R I T É R I Á 
 

prijímacieho konania do 3-ročného učebného  odboru  

6456 H  kaderník, 6424 H manikér-pedikér,  

6462 H barbier, 8576 H umelecký parochniar a maskér 

denné štúdium  pre školský rok 2020/2021 

 

Žiaci budú prijatí do 3-ročného učebného odboru 6456 H  kaderník , 6424 H manikér-pedikér, 
6462 H barbier a 8576 H umelecký parochniar a maskér 

 

bez prijímacích skúšok. 

Podmienky prijatia: 

1) Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za  1.polrok 
9.ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov.  

2) Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v poslednom ročníku ZŠ (1.polrok 
9.ročník) na tretí stupeň a štvrtý stupeň. 

3) Žiak nesmie mať v 1. polroku 9. triedy ZŠ známku nedostatočný (5). 

4) Požiadavky na zdravotný stav:        
  

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích 
ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy 
zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči 
infekciám.  

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame  2 triedy s počtom žiakov 53. 

• kaderník 25, z toho 4 v systéme duálneho vzdelávania podľa osobitných kritérií, pokiaľ sa 
počet uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania nenaplní, prijíma sa podľa kritérií 
podľa bodu 1-4. do schváleného počtu  voľných miest v odbore 6456 H kaderník. 

• manikér-pedikér 8, barbier 12, umelecký parochniar a maskér 8. 
 
 

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn 
s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, 

absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania. 

 

             Kritéria prijímacieho konania do 1.ročníka 3-ročných učebných odborov na školský rok 
2020/2021 boli prerokované na Pedagogickej rade  a v Rade školy  . 

 
V Bratislave  06.03.2020    Ing. Ľubica Hegerová 
          Riaditeľka 

 
 



Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, 
 

Svätoplukova 2,     821 08  Bratislava 
 

K R I T É R I Á 
 

prijímacieho konania do 3-ročného učebného  odboru  

6456 H  kaderník,  

denné štúdium  pre školský rok 2020/2021 

v systéme duálneho vzdelávania 

 

Žiaci budú prijatí do 3-ročného učebného odboru v systéme duálneho vzdelávania  

6456 H  kaderník  

bez prijímacích skúšok. 

Podmienky prijatia: 

1) Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za  1.polrok 
9.ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov.  

2) Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v poslednom ročníku ZŠ (1.polrok 
9.ročník) na tretí stupeň a štvrtý stupeň. 

3) Žiak pripojí k prihláške  potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 
duálneho vzdelávania . 

4) Požiadavky na zdravotný stav:        
  

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích 
ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza , ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy 
zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči 
infekciám.  

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame v systéme duálneho vzdelávania  

v odbore  6456 H kaderník 4 miesta. 

 
Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn 

s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, 
absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania. 

 

             Kritéria prijímacieho konania do 1.ročníka 3-ročného učebného odboru 6456 H kaderník 
v systéme duálneho vzdelávania na školský rok 2020/2021 boli prerokované na Pedagogickej 
rade , v Rade školy  a so zamestnávateľom fy Frisör Klier s.r.o.  

 
V Bratislave 06.03.2020    Ing. Ľubica Hegerová 
          riaditeľka 

 


