
Stredná odborná škola technická  
Volgogradská 1, Prešov 

 
PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA DO NADVÄZUJÚCICH 

FORIEM OVP  PRE ŠK. ROK 2017/2018 
 

 V zmysle § 69 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  riaditeľ SOŠ technickej určuje  tieto 

podmienky prijímacieho konania pre dennú/externú formu štúdia (dĺžka štúdia 2 roky) 

v nasledujúcich študijných/učebných odboroch: 

 

Nadstavbové štúdium - študijné odbory (denná/ext. f.)  Poč. ž. 
Poč. 
tried 

3659 L stavebníctvo  24 1 

2414 L 01  
strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov,  
strojov a zariadení 12 1/2 

2675 L 02 
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a 
zariadení 12 1/2 

    48 2 

Pomaturitné štúdium - študijné odbory (ext./denná f.)     

3693 K technik energetických zariadení budov 10 1 

3778 K 
technik informačných a telekomunikačných 
technológií 10 1 

    20 1 

Skrátené štúdium - učebné odbory (ext./denná f.)     

3678 H inštalatér 10 1 

3684 H strechár 10 1 

2683 H 11 elektromechanik- silnoprúdová technika 10 1 

    30 3 

  Spolu 98 6 
 

Riaditeľ školy určuje tieto podmienky prijatia: 

 

1. Do jednotlivých odborov nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania a prípravy 

(ďalej len OVP) budú prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky na základe  

dosiahnutých študijných výsledkov v poslednom ročníku príslušného 

učebného/študijného odboru a úspešného absolvovania záverečnej alebo maturitnej 

skúšky. 

2. Poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutej priemernej známky 

prospechu v poslednom ročníku absolvovanej strednej školy. 



3. V prípade rovnosti priemernej známky prospechu o poradí uchádzačov rozhodne 

lepšia priemerná známka na vysvedčení o záverečnej skúške alebo na maturitnom 

vysvedčení. 

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

riaditeľ školy rozhodne o prijatí – neprijatí uchádzača do I. ročníka nadväzujúcej 

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

oznámené. 

6. Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie len v školskom roku 2017/2018. 

 

 

 V Prešove  30. 04. 2017 

 

                   Mgr. Štefan Cmar 

          riaditeľ SOŠt 
 

 

 


