
Stredná odborná škola technická  
Volgogradská 1, Prešov 

 
 

PODMIENKY  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO  4-ročných  

ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PRE ŠK. ROK 2019/2020 
 

V zmysle § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 

31 ods. 2 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým PSK určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme 

štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditeľ SOŠ technickej určuje  tieto 

podmienky prijímacieho konania: 
 

1. Do dvoch tried 4-ročných študijných odborov(s maturitou)  možno prijať 

53 zdravotne spôsobilých žiakov v týchto odboroch: 

 

Kód odboru 4-ročné študijné odbory 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

celkom 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

1 

9 

2447 K mechanik hasičskej techniky 9 

3349 K technik drevostavieb 10 

3693 K technik energetických zariadení budov 1 25 

 

2. Riaditeľ školy určuje tieto podmienky prijatia: 

a) Bez prijímacej skúšky budú prijatí tí uchádzači, ktorí v celoslovenskom 

testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a z matematiky 

dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 

b) Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku z overenia vedomostí 

z profilových predmetov SLOVENSKÝ JAZYK (SJ) a MATEMATIKA 

(MAT) v 2 termínoch: 1. termín 13. máj 2019 (pondelok)  

                                                               2. termín 16. máj 2019 (štvrtok) 

c) K tomu, aby uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku z profilových 

predmetov, je nevyhnutné, aby získal minimálne 10 bodov samostatne 

z každého predmetu. 

d) V prípade rovnosti získaných bodov o poradí uchádzačov rozhodnú lepšie 

výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo 

slovenského jazyka a z matematiky. 

 

3. Prijímacia skúška z profilových predmetov SJ, MAT 

 

Forma prijímacej skúšky 

Prijímacia skúška z profilových  predmetov SJ, MAT  má písomnú formu. 



Obsah prijímacej skúšky 

Prijímacia skúška sa koná zo slovenského jazyka a z matematiky. 

Obsahom skúšky je učivo podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 

programu základnej školy. 

 

Rozsah prijímacej skúšky 

Zo slovenského jazyka uchádzač vypracuje vedomostný test. 

 Trvanie skúšky: 60 minút 

Z matematiky vypracuje určený počet príkladov. 

 Trvanie skúšky: 60 minút 

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 

 max. počet bodov za prospech v ZŠ             20 

 max. počet bodov zo SJ              40 

 max. počet bodov z MAT              40 

           Spolu:                           100 bodov 
 

 

4. Na základe uvedených kritérií bude zostavené poradie uchádzačov, podľa ktorého 

riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí uchádzača do I. ročníka. 

5. Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí budú jednotlivým uchádzačom neodkladne 

oznámené. 

6. Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie len v školskom roku 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 
V Prešove  04.  03.  2019                           Mgr. Štefan Cmar 

          riaditeľ SOŠt 

  



Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1,  Prešov 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  

do učebných odborov v šk. roku 2019/2020 

V zmysle § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  a v súlade s § 31 ods. 

2 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorým PSK určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé 

študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade 

školy, riaditeľ SOŠ technickej určuje  tieto podmienky prijímacieho konania: 

 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí: 

1. Žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí a podajú prihlášku na štúdium do niektorého 

z nasledujúcich 3-ročných učebných odborov v SOŠt:  

 

Kód odboru 3-ročné učebné odbory 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

celkom 

3661 H murár 
1 

12 

3663 H tesár 11 

2464 H strojný mechanik 
1 

11 

3678 H inštalatér 14 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
1 

12 

3355 H stolár 12 

 

Podmienkou prijatia na štúdium v SOŠt je úspešné ukončenie 9. ročníka  ZŠ. Poradie žiakov bude 

určené na základe dosiahnutej priemernej známky v prospechu za 1. polrok šk. roka 2018/19. 

Do  troch tried 3-ročných učebných odborov možno prijať 72 žiakov. 

 

2. Žiaci, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako v 9. ročníku, alebo neúspešne ukončili   9. 

ročník a podajú prihlášku na 2 - ročný učebný odbor:  

 

Kód odboru 2-ročný učebný odbor 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

celkom 

3686 F stavebná výroba 1 20 

 

Do  jednej triedy 2-ročného učebného odboru možno prijať 20 žiakov. 

Poznámka: Riaditeľ školy v prípade nenaplnenia niektorého z učebných odborov minimálnym počtom 

žiakov navrhne, na základe súhlasu zákonného zástupcu žiaka, presun žiaka do príbuzného odboru. 

 

        

 

 

 V Prešove 04. 03. 2019  

                                Mgr. Štefan  C m a r 

                                       riaditeľ SOŠt 

       


