
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 

K R I T É R I Á pre prijímacie konanie na školský rok 2023/2024 

Prijímacie konanie do Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32 v Prievidzi pre školský rok 2023/2024 sa 

uskutoční v súlade so zákonom 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. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov novely školského zákona č. 415/2021. 

Riaditeľ SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza po prerokovaní v pedagogickej rade 27.1.2022, v rade školy 

17.2.2022 a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijímacieho konania: 

Schválené odbory a počty žiakov pre prijatie do 1. ročníka 

Študijné odbory - štvorročné štúdium 
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Prijímacie skúšky sa budú konať: 

a) v prvom termíne    - 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  

            - 5. mája 2023 

Kód odboru Názov a zameranie odboru Počet prijímaných 
žiakov 

3650 M staviteľstvo 18 

3917 M 06 technické a informatické služby - v stavebníctve 10 

3765 M technika a prevádzka dopravy 8 

2697 K mechanik elektrotechnik 15 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 16 

2413 K mechanik strojov a zariadení 15 

   

Učebné odbory - trojročné štúdium 
Kód odboru Názov a zameranie odboru Počet prijímaných 

žiakov 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 10 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár 9 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 7 

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 7 

2433 H obrábač kovov 9 

3678 H inštalatér 7 

3661 H murár 6 

3355 H stolár 6 

Učebné odbory - dvojročné štúdium  

   

Kód odboru Názov a zameranie odboru Počet prijímaných 
žiakov 

3686 F stavebná výroba 12 



 

a) v druhom termíne -  9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 

                                 - 10. mája 2023 

 

      Rodičia a žiaci sa môžu informovať o získaní štipendií pri zapísaní do nedostatkových odborov do  

1.ročníka od 1.9.2023 na nasledujúcich linkách: 

https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby

-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020/ 

 

2. 

https://www.tsk.sk/skolstvo-a-sport/nedostatkove-odbory-vzdelavania-potrebne-na-trhu-prace-v-trencianskom-samospravno

m-kraji-1/zoznam-nedostatkovych-odborov-vzdelavania-na-poskytovanie-krajskeho-stipendia-pre-ziakov-ktori-nastupili-do-p

rveho-rocnika-od-1.9.2023.html?page_id=985704 

 

 

Kritériá pre prijímanie do študijných odborov: 

Žiaci, ktorí získali v testovaní T-9 minimálne 80 % z jednotlivých predmetov budú prijatí bez PS. 

Bodovanie pri prijímacom konaní: 

Žiaci, ktorí získali v testovaní T-9 minimálne 80% z jednotlivých predmetov, budú prijatí bez PS. 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Záujemcom o štúdium budú pridelené body podľa priemerného prospechu, ktorý dosiahli na konci 8. a v prvom 

polroku 9. ročníka základnej školy z predmetov SJL, MAT, FYZ, CUJ nasledovne: 

 

V prípade, že bol uchádzač hodnotený na základnej škole slovne, bude stredná škola žiakom, ktorí majú na 

prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie, nahrádzať toto hodnotenie 

hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

2. VÝSLEDKY PÍSOMNEJ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 
Maximálny počet bodov: 50 bodov (25 b zo SJL, 25 b z MAT) 

3. ÚSPEŠNÉ RIEŠENIE PREDMETOVEJ OLYMPIÁDY ALEBO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 
Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky: 

1,00 - 1,25= 50 bodov 1,26 - 1,50= 45 b 1,51 - 1,75= 40 b 1,76 - 2,00= 35 b 

2,01 - 2,25= 30 b 2,26 - 2,50 = 25 b 2,51 - 2,75 = 20 b 2,76 - 3,00 = 15 b 

3,01 - 3,25 = 10 b 3,26 - 3,50 = 5 b 3,51 a viac = 0 b  

Kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

okresné 5 bodov 4 body 3 body 2 body 1 bod 

krajské 10 bodov 9 bodov 8 bodov 7 bodov 6 bodov 

 



V prípade, že sa nebudú môcť konať PS prezenčnou formou, uskutočnia sa on-line, podmienky on-line skúšky 
budú upresnené s ohľadom na vývoj epidemickej situácie 
 

4. VÝSLEDKY HODNOTENIA ŽIAKOV (V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA) NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ 

STANOVENÝCH FIRMOU 

Za výsledky dosiahnuté pri praktických skúškach technických znalostí a zručností vo firme v rámci systému 

duálneho vzdelávania môže uchádzač dosiahnuť maximálne 50 bodov. Tieto body prideľuje firma. 

Aby žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, musí získať z písomnej prijímacej skúšky minimálne 5 bodov 

zo SJL a 5 bodov z MAT. 
Záujemcovia o štúdium budú zoradení podľa dosiahnutého bodového hodnotenia. 

V prípade rovnosti bodov (súčet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške + ZŠ + predmetová olympiáda 

+ hodnotenie firmou (platí len pre žiakov v SDV) rozhodne o poradí uchádzačov na posledných miestach: 

- zmenená pracovná schopnosť žiaka, 

- vyšší počet bodov, ktoré získa uchádzač na písomnej prijímacej skúške. 

V prípade, že sa aj tak neurčí poradie na posledných miestach, rozhodne o prijatí žiaka študijný priemer z 

predmetov SJL, MAT, FYZ a ANJ. (Rozhodovať sa bude spätne od 7. ročníka, následne sa budú obdobným 

spôsobom porovnávať výsledky zo 6. ročníka ZŠ.) 

Pravidlá pre prijímanie žiakov, ktorí boli v ZŠ vedení ako žiaci so zdravotným znevýhodnením, sú zhodné 

s podmienkami prijímania ostatných žiakov. Uvedeným žiakom bude predĺžený čas konania písomnej 

prijímacej skúšky. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a 

zákonný zástupca o tom vopred predloží zdôvodnenie riaditeľovi SOŠ najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Náhradný termín 

oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi 

miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru. 

Kritéria na prijímacie konanie žiakov do SDV boli prerokované s firmami zabezpečujúcich duálne 

vzdelávanie žiakov. 

Kritériá pre prijímanie do trojročných učebných odborov: 

Písomné prijímacie skúšky sa v Strednej odbornej škole, T. Vansovej 32 v Prievidzi v trojročných 

učebných odboroch neuskutočňujú, prijímanie prebieha podľa stanovených kritérií. Bez predmetov s 

výchovným zameraním. 

Bodovanie pri prijímacom konaní: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Záujemcom o štúdium budú pridelené body podľa priemerného prospechu, ktorý dosiahli na konci 8. a v 

prvom polroku 9. ročníka základnej školy, bez predmetov s výchovným zameraním: 

1,00 až 1,25 20 bodov 

1,26 až 1,50 19 bodov 

1,51 až 1,75 18 bodov 

1,76 až 2,00 17 bodov 

2,01 až 2,25 16 bodov 

2,26 až 2,50 15 bodov 

2,51 až 2,60 14 bodov 

2,61 až 2,70 13 bodov 

2,71 až 2,80 12 bodov 

2,81 až 2,90 11 bodov 

2,91 až 3,00 10 bodov 

3,01 až 3,10 9 bodov 



3,11 až 3,20 8 bodov 

3,21 až 3,30 7 bodov 

3,31 až 3,40 6 bodov 

3,41 až 3,50 5 bodov 

3,51 až 3,60 4 body 

3,61 až 3,70 3 body 

3,71 až 3,80 2 body 

3,81 až 3,90 1 bod 

3,91 a viac 0 bodov 
 

 

V prípade, že bol uchádzač hodnotený na základnej škole slovne, bude stredná škola žiakom, ktorí majú na 

prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie, nahrádzať toto 

hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. 

 

2. VÝSLEDKY HODNOTENIA ŽIAKOV (V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA) NA ZÁKLADE 

KRITÉRIÍ STANOVENÝCH FIRMOU 

Za výsledky dosiahnuté pri praktických skúškach technických znalostí a zručností vo firme v rámci systému 

duálneho vzdelávania môže uchádzač dosiahnuť maximálne 50 bodov. Tieto body prideľuje firma. 

V prípade rovnosti bodov (súčet bodov dosiahnutých za ZŠ + hodnotenie firmou, platí len pre žiakov v SDV) 

rozhodne o poradí uchádzačov na posledných miestach: 

- zmenená pracovná schopnosť žiaka, 

- študijný priemer z predmetov MAT, FYZ. (Rozhodovať sa bude spätne od 7. ročníka, následne sa budú 

obdobným spôsobom porovnávať výsledky zo 6. ročníka ZŠ.) 

Kritériá pre prijímanie do dvojročného učebného odboru: 

Písomné prijímacie skúšky sa v SOŠ, T. Vansovej 32 v Prievidzi v dvojročnom učebnom odbore neuskutočňujú, 

prijímanie prebieha podľa stanovených kritérií. 

Do úvahy sa bude brať: 

♦ UKONČENIE ROČNÍKA ZŠ 

- ukončenie 8. ročníka ZŠ (50 bodov) 

- ukončenie 7. ročníka ZŠ (30 bodov) 

- ukončenie 6. ročníka ZŠ (10 bodov) 

- ukončenie nižšieho ako 6. ročníka ZŠ (0 bodov) 

Záujemcovia o štúdium budú zoradení podľa dosiahnutého bodového hodnotenia. V prípade rovnosti bodov 

rozhodne o poradí uchádzačov na posledných miestach lepšia známka z matematiky v poslednom ukončenom 

ročníku. 

Všeobecné podmienky pre prijatie 

 

♦ Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole: 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva  jednu (odosiela) prihlášku na 

vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023 elektronicky cez školský informačný systém  alebo 

v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1.januára 2022) podaním poštou alebo osobne škole 

spolu s prílohami. 



♦ Riaditeľka strednej odbornej školy podľa § 67 ods. 4 školského zákona na základe výsledkov prijímacieho 

konania prijíma samostatne: 

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa 

odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a 

b) ostatných uchádzačov. 

♦ Prijatí budú tí žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných 

žiakov v danom študijnom alebo učebnom odbore. 

♦ Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené dosiahnutím nižšieho stredného vzdelania a tým, že nie je 

žiakom inej strednej školy. 

♦ Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie zdravotnej spôsobilosti pre prípravy v danom odbore 

vzdelávania. Ministerstvo školstva v súlade so školským zákonom zverejnilo 14.10.2022 zoznam odborov, v 

ktorých sa vyžaduje zdokladovanie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium v danom odbore vzdelávania pre 

školský rok 2023/2024 a vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. K prihláške na štúdium v uvedených 

odboroch vzdelávania sa povinne prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.  

       Link na zverejnené dokumenty: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/. 

♦ Zdravotne znevýhodnení uchádzači majú v prijímacom konaní rovnaké podmienky ako ostatní uchádzači. 

♦ Riaditeľ strednej školy do 19. mája 2023 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania a 19. mája 2023 zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

na webovom sídle školy www.sospd.sk a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. 

♦ Prijatý uchádzač, resp. zákonný zástupca maloletého uchádzača, do 24. mája 2023 písomne potvrdí 

strednej škole, že žiak nastúpi na štúdium v zvolenom odbore. Ak strednej škole nebude doručené 

potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej 

škole, sa bude pokladať za neplatné. 

♦ Ak sa do odboru nezapíše dostatočný počet uchádzačov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí na štúdium, bude 

ponúknuté miesto nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia. 

♦ V SOŠ, T.Vansovej 32, Prievidza môžu podľa platnej legislatívy študovať cudzinci, ak preukážu potrebné 

vedomosti z vyučovacieho jazyka. 

♦ Počet žiakov v triede môže byť minimálne 17 a maximálne 31 žiakov. 

♦ Škola neotvorí študijný, resp. učebný odbor v prípade, ak sa nenaplní minimálny počet uchádzačov v 

odbore - 5 žiakov. Pre otvorenie odborov 3678 H inštalatér, 3355 H stolár a 3661 H murár je minimálny 

počet uchádzačov v odbore - 3 žiaci. 

♦ V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 68 ods. 4, proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže 

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľa strednej odbornej školy na 

Trenčiansky samosprávny kraj. 

Kritériá pre prijímanie v systéme duálneho vzdelávania 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.sospd.sk/


Podľa § 17 citovaného zákona potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude 
poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza uzatvorenú zmluvu o duálnom 
vzdelávaní. Potvrdenie priloží uchádzač k prihláške na vzdelávanie. 

 
 
Odbory, v ktorých možno prijať žiakov do systému duálneho vzdelávania: 
 

 

 

Zamestnávatelia, ktorí budú poskytovať žiakom praktické vyučovanie a s ktorými má Stredná odborná 

škola, T. Vansovej 32, Prievidza uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní: 

• GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, Prievidza 

• Brose Prievidza s.r.o., Max Brose 10, Prievidza 

• Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

• Karton.sk, s.r.o., Severná ulica I, 2529/37, 971 01 Prievidza 

• Unipas spol. s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš 

• Nestlé Slovensko, s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza 

• Karpiš nábytok, s.r.o., Na nádvorí 15, 971 01 Prievidza 

• Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

• Compaan, s.r.o., Košovská cesta 101069/22, 971 01 Prievidza 

• Scheuch ,971 01Prievidza 

     Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie v študijných a učebných odboroch bude vytvorené podľa 

kritérií pre prijímanie žiakov do jednotlivých odborov. V prípade, že firma navýši počet prijatých uchádzačov, 

bude ponúknuté miesto ďalšiemu žiakovi podľa umiestnenia v prijímacom konaní. 

     Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní spracované samostatne. 

                                                                                                            Ing. Jana Poliaková    

21.2.2022                                                                                                riaditeľka SOŠ 

Kód Študijný odbor 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2413 K mechanik strojov a zariadení 

2697 K mechanik elektrotechnik 

Kód Učebný odbor 

2433 H obrábač kovov 

2466 H 02 mechanik opravár strojov a zariadení 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár 

3355 H stolár 


