
Kritériá 

pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na Strednej odbornej škole technickej , Nová 5245/9, 

Piešťany 

pre školský rok 2024/2025 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch v súlade s § 62  až 68 zákona č. 245/2008 

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

predpisov, a v súlade s § 10, § 17 a § 55 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po 

vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje riaditeľ školy pre prijímacie konanie na školský 

rok 2024/2025 tieto Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium: 

 

A. Základné informácie 

 

Študijné odbory 

2697 K  mechanik elektrotechnik 

2685 K  mechanik počítačových sietí 

2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2413 K  mechanik strojov a zariadení 

 

Učebné odbory 

2466 H 02  mechanik opravár – stroje a zariadeni 

2487 H 01  autoopravár mechanik 

2487 H 02  autoopravár elektrikár 

2478 F        strojárska výroba 

 

1. Prihlášku je možné podať: 

a) elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) potvrdené riaditeľom školy, EDUID školy je 

100002397, alebo 

b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška 

bude platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že 

prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a súčasne o tejto skutočnosti bude doručené 

riaditeľovi školy aj písomné vyhlásenie. Zároveň každá zaslaná kópia prihlášky musí byť podpísaná aj 

uchádzačom. 

 

2. Povinné prílohy prihlášky: 

- Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva 

roky) - predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou 

schopnosťou. 

- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania - predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

- Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané 

zamestnávateľom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so školou - predkladá len 

uchádzač, ktorý má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom. 

- Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde 

alebo súťaži - predkladá len uchádzač, ktorý uvedie v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde 

alebo súťaži. 

- Kópie vysvedčení - predkladá len uchádzač, ktorý je z niektorých predmetov hodnotený slovne, alebo 

ak nie je možné, aby základná škola potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 

 



B. Prijímacie konanie 

 

1. Podmienky prijatia - študijné odbory:     

a) Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu úspešnosť v externom testovaní 

"Testovania 9" najmenej 80% v každom vyučovacom predmete. Podmienkou na uznanie 

tohto kritéria je doručenie výsledkov „Testovania 9“ na našu školu najneskôr do termínu 

konania prijímacích skúšok. (§65 ods.8 školského zákona). V prípade, ak by počet 

uchádzačov, ktorí splnili toto kritérium, prekročil plánovaný počet prijímaných na jednotlivé 

študijné odbory, budú prijatí uchádzači s vyšším počtom bodov z „Testovania 9“.   
b) Na základe prijímacej skúšky z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika 

bude riaditeľ školy prijímať žiakov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a úspešne ukončili 

9. ročník základnej školy.  

 

c)   Termín prijímacích skúšok: 

       1. termín – 2. mája 2024,  2. termín – 6. mája 2024 

 

d) Žiak bude prijatý, ak jeho číslo poradia je menšie alebo rovné počtu žiakov, ktorých možno do 

príslušného odboru prijať. 

 

e) Prijímacia skúška pozostáva z dvoch písomných testov z predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika. Časový limit na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry je 45 minút 

a z matematiky je 45 minút. Medzi jednotlivými testami bude 15 minútová prestávka na regeneráciu. 

 

f) Ak zákonný zástupca uchádzača vopred doloží potvrdenie príslušného CPPPP o individuálnej 

integrácii a potrebe navýšenia časovej dotácie na vypracovanie testu, bude to žiakovi umožnené 

v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi potrebami. 

 

g) Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný zástupca požiada o špeciálne úpravy 

a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi umožnené. 

 

h) Požiadavky na vedomosti z daných predmetov obsahujú učivo, ktoré je v súlade so štandardami ŠVP 

pre ZŠ, vrátane prvého polroka 9. ročníka ZŠ. 

 

i) Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené na 

základe počtu bodov získaných za: 

 

-    prijímacie skúšky zo SJL - 20 bodov 

-     prijímacie skúšky z MAT - 20 bodov 

-     študijné výsledky v 8. ročníku na koncoročnom vysvedčení (podľa bodov uvedených v stupnici) 

-     študijné výsledky v 9. ročníku na polročnom hodnotení (podľa bodov uvedených v stupnici) 
 

Prijímacej skúške vyhovie uchádzač, ak získa minimálne 4 body zo SJL a 4 body z MAT. 
 

Body za prospech: 

Priemer známok do 1,00 .... 10 bodov 

nad 1,01 do 1,50 ..................8 bodov,  

nad 1,51 do 2,00 ................. 6 bodov, 

nad 2,01 do 2,50 ................. 4 body, 

nad 2,51 do 3,00 ................. 2 body, 

nad 3,01 .............................. 0 bodov 

 

Priemerný prospech z koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a polročnej klasifikácie v 9. ročníku ZŠ sa bude 

počítať z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, geografia, matematika, 

fyzika, chémia, prírodopis. Ak uchádzač nemá v 8. alebo 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie,  



prijímacia komisia nahradí slovné hodnotenie hodnotením žiaka z daného predmetu z najbližšieho roka 

alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 

j) Ďalšie kritériá 

Do celkového súčtu budú pridelené body za: 

    Umiestnenie na 1.-3. mieste v predmetovej olympiáde v 8. ročníku alebo 9. ročníku -  celoštátne 

    kolo, krajské kolo, okresné kolo:  

    celoštátne kolo ....... 10 bodov 

    krajské kolo ............. 7 bodov 

    okresné kolo ............ 5 bodov 

Úspešnosť musí žiak preukázať fotokópiou za umiestnenie v súťaži. 

 

k) Potvrdenie zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – 

10 bodov 

 

l) Záujem o štúdium (dva študijné odbory) – 5 bodov 

 

m) V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

1. 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, 

2. získal väčší počet bodov za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

3. získal väčší počet bodov za prijímacie skúšky z matematiky 

4. pri rovnakom počte bodov rozhoduje o poradí študijný priemer žiaka na konci školského roka             

v 8. ročníku 

5. pri rovnakom počte bodov rozhoduje o poradí priemer známok z predmetov SJL, MAT, CJ 

 

 

n) Ak sa uchádzač z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, je jeho 

zákonný zástupca povinný ho vopred ospravedlniť riaditeľovi školy najneskôr do 8.00 hod. v deň 

skúšky a súčasne predložiť lekárske potvrdenie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni. O počet 

ospravedlnených neprítomných uchádzačov sa zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní 

prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa ich výsledky zaradia do poradovníka a konečné poradie sa 

upraví do stanoveného počtu prijatých žiakov. 

 

o) O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní výsledkov v prijímacej komisii a najneskôr 

do 17. mája 2024. odošle rozhodnutia o výsledkoch prijímacieho konania zákonným zástupcom 

žiakov. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) 

nahradené kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený. Poradie uchádzačov bude zverejnené na 

vchodových dverách školy a na webovej stránke školy 17. mája 2024.  

 

 

2. Podmienky prijatia – učebné odbory:  

 

a) Bez prijímacej skúšky až do naplnenia plánovaného počtu žiakov. 

Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené na základe počtu 

bodov získaných za: 

-   študijné výsledky v 8. ročníku na koncoročnom vysvedčení (podľa bodov uvedených v stupnici) 

-   študijné výsledky v 9. ročníku na polročnom hodnotení (podľa bodov uvedených v stupnici) 

 

Body za prospech: 

priemer známok do 1,50  .... 10 bodov, 

nad 1,51 do 2,00 ................... 8 bodov, 



nad 2,01 do 2,50 ................... 6 bodov, 

nad 2,51 do 3,00 ................... 4 body 

nad 3,01 do 3,50 ................... 2 body 

nad 3,51 ................................ 0 bodov 

 

Priemerný prospech z koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a polročnej klasifikácie v 9. ročníku ZŠ sa bude 

počítať z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, geografia, matematika, 

fyzika, chémia, prírodopis. Ak uchádzač nemá v 8. alebo 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie,  

prijímacia komisia nahradí slovné hodnotenie hodnotením žiaka z daného predmetu z najbližšieho roka 

alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 

b) Ďalšie kritériá 

Do celkového súčtu budú pridelené body za: 

    Umiestnenie na 1.-3. mieste v predmetovej olympiáde v 8. ročníku alebo 9. ročníku -  celoštátne 

    kolo, krajské kolo, okresné kolo:  

    celoštátne kolo ....... 10 bodov 

    krajské kolo ............. 7 bodov 

    okresné kolo ............ 5 bodov 

Úspešnosť musí žiak preukázať fotokópiou za umiestnenie v súťaži. 

 

c) Potvrdenie zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – 

10 bodov 

 

d) Záujem o štúdium (dva učebné odbory) – 5 bodov 

 

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

1. 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, 

2. pri rovnakom počte bodov rozhoduje o poradí študijný priemer žiaka na konci školského roka              

v 8. ročníku, 

3. pri rovnakom počte bodov rozhoduje o poradí priemer známok z predmetov SJL, MAT, CJ v 8. roč. 

4. získal väčší počet bodov za „ďalšie kritériá“ 

 

 

3. Podmienky prijatia – študijné a učebné odbory v duálnom systéme vzdelávania 

 

- Podľa § 63 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač                  

do študijného alebo učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje 

v systéme duálneho vzdelávania, priloží k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave 

žiaka v systéme duálneho vzdelávania, podľa § 17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi 

zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie, a s ktorým má SOŠ technická Piešťany 

uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

 

- Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium 

s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní 

zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systému duálneho vzdelávania 

a zvlášť  pre uchádzačov v štátnom systéme vzdelávania. 

 

 

 

4.  Kritériá prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium 



 

Kritérium prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie trojročného štúdia záverečnou skúškou. 

Poradie uchádzačov o štúdium bude vytvorené z priemeru známok na koncoročnom hodnotení za 1., 2. a 3. 

ročník. 

 

 

C.  Všeobecné ustanovenia: 

 

1. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odboroch nenaplnia        

v  1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania. 

 

2. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo 

tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu. 

 

3. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť 

o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať           

vo vzdelávaní na zvolenej strenej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku 

formou, akú odporučí CPPPaP. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom 

konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci. 

 

4. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

5. Zákonný zástupca najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie t.j. Potvrdenie 

o nastúpení. Zároveň ostatné rozhodnutia o prijatí na iné odbory strácajú platnosť, o čom je zákonný 

zástupca povinný zaslať Potvrdenie o nenastúpení. 

 

6. Neprijatým žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov, bude 

riaditeľ školy priebežne vydávať rozhodnutie o prijatí až do naplnenia plánovaného počtu žiakov 

v jednotlivých učebných odboroch. 

 

7. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠT v Piešťanoch boli prerokované a schválené na pedagogickej 

rade dňa 15.11.2022. 

 

V Piešťanoch dňa 15.11.2022         

 

                                                                                                  Ing. Jozef Porubčan 

                                                                                                        riaditeľ školy 


