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Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen 

EDUID školy: 100010908 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2024/ 2025 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen v zmysle zákona  
č. 415/2021 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), s účinnosťou od 1.1. 2022 a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Termínmi konania prijímacích skúšok pre 
školský rok 2024/2025 a termínom zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 
prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 , s Usmernením k prijímaciemu konaniu na 
stredné školy pre školský rok 2024/2025 v aktualizovanom znení z 02.02.2022, po prerokovaní 
v pedagogickej rade, po vyjadrení Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej a v súlade 
so stanoveným plánom výkonov zriaďovateľom určuje v školskom roku 2024/ 2025 počty 
tried a počty prijímaných žiakov do tried 1.ročníka v študijných a učebných odboroch: 

 
 

 

Kód a názov odboru 
Dĺžka 
štúdia 

 
Počet prijímaných žiakov 

Poznámka: 
Počet miest v duálnom systéme 

vzdelávania do klasického 
školského 

vzdelávania 

z toho do 
duálneho 

vzdelávania 

Št
ud

ijn
é 

od
bo

ry
 2381 M strojárstvo 4   

Odbor nie je zaradený do duálneho 
vzdelávania 

2697 K mechanik elektrotechnik    
Podľa počtu uzatvorených 

učebných zmlúv  

U
če

bn
é 

od
bo

ry
 

2466 H 02 mechanik opravár- stroje a 
zariadenia 3 

  
 

Podľa počtu uzatvorených 
učebných zmlúv 2487 H 01 autoopravár - mechanik   

2498 F technické služby v autoservise 2   
Odbor nie je zaradený do duálneho 

vzdelávania 
 Spolu:     

 
 

 Vyššie uvedené počty žiakov platia pre prijatie do 1. ročníka študijných a učebných odborov 
v Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene len v školskom roku 2024/ 2025. 
 
1 Predpoklady prijatia na štúdium: 
 
1.1  V  študijných odboroch 
 a)  úspešné ukončenie deviateho ročníka nižšieho stredného vzdelania 
 b) splnenie podmienok a kritérií prijímacích skúšok  
 
 
1.2  V 3- ročných učebných odboroch 
     a) bez prijímacieho skúšky 
 b) úspešné ukončenie deviateho ročníka nižšieho stredného vzdelania 
 c) splnenie podmienok prijímacieho konania  



2 

 

1.3 V 2- ročnom učebnom odbore 
a) bez prijímacieho skúšky 
b) ukončenie nižšieho stredného vzdelania v nižšom ako deviatom ročníku alebo neúspešné 

ukončenie deviateho ročníka  
 
 

2 Kritéria prijímacieho konania do študijných odborov 
 

2.1 Výsledky prijímacej skúšky 
 

Prijímacia skúška 
 
Prijímacia skúška sa koná z profilových predmetov: 
 
 Slovenský jazyk a literatúra 
 Matematika 
  
Forma prijímacej skúšky: Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry 
                                            Písomný test z  matematiky 
 
Rozsah: slovenský jazyk a literatúra  - 30 testových otázok  
                matematika – 15 testových príkladov 
 
Obsah: Učivo v súlade so ŠVP slovenského jazyka a literatúry a matematiky nižšieho          
stredného vzdelania  
 
Prijímaciu skúšku z profilových predmetov konajú uchádzači o štúdium v študijných odboroch. 
 
Termíny konania prijímacej  skúšky: 
 

1. termín prijímacej skúšky do prvého ročníka štvorročných  odborov sa koná  2. mája 
2024  

2. termín prijímacej skúšky do prvého ročníka štvorročných  odborov sa koná  6. mája 
2024  

Ďalší termín: 
  V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého 
ročníka, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 6. júna 2024 zverejní rozhodnutie 
o tom, či sa v  škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Prijímacie 
konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční  18. júna 2024. V prípade jeho konania sa ho 
môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí neboli prijatí v prvom alebo druhom termíne prvého kola. 

 Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen po prerokovaní v 
pedagogickej rade určuje jednotné kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej 
skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre prvé a druhé  kolo prijímacích skúšok 
nasledovne: 

 
Výsledky prijímacej skúšky 
Za písomné testy z profilových predmetov možno získať celkom 60 bodov, z toho 30 bodov 
za slovenský jazyk a literatúru a 30 bodov za matematiku. 
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Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku  ak získa najmenej 16 bodov, z toho 8 bodov 
zo slovenského jazyka a literatúry a 8 bodov z matematiky. 

2.2 Výsledky Testovania 9 
 

  Ak uchádzač o prijatie v Testovaní 9  dosiahne úspešnosť najmenej 80% v každom 
vyučovacom predmete samostatne,  je prijatý bez prijímacej skúšky a bude mu priznaný 
maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. 

 
 Za výsledky v Testovaní 9 budú uchádzačom pridelené body nasledovne: slovenský jazyk 
a literatúra -  maximálny počet bodov 15, matematika -  maximálny počet bodov 15,  spolu 30 
bodov. 

 
Priemerné percento úspešnosti Počet bodov 

100% – 80% 15 

79% – 50% 10 

49% - 20% 5 

19% - 0% 0 

 
 

 
2.3  Zohľadnenie výchovnovzdelávacích výsledkov v ZŠ na konci ôsmeho ročníka a na   
 polroku deviateho ročníka 

 
 Do priemerného prospechu sa započítava prospech zo všetkých predmetov okrem 
výchovných. 

 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body takto: 
 

a) priemerný prospech 1,00 – 1,50                   30 bodov 
b) priemerný prospech 1,51 – 2,00                   20 bodov 
c) priemerný prospech 2,01 – 2,50                   10 bodov 
d) priemerný prospech 2,51 – 3,00                    5 bodov 
e) priemerný prospech 3,01 a menej                 0 bodov  

 
Systém prevodu slovného hodnotenia na známku 

Slovné hodnotenie Známka 

Dosiahol výborné výsledky 1 

Dosiahol veľmi dobré výsledky 2 

Dosiahol dobré výsledky 3 

Dosiahol uspokojivé výsledky 4 

Dosiahol neuspokojivé výsledky 5 

 
Systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ 
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 Ak bol uchádzač v niektorom predmete na konci ôsmeho ročníka alebo na polroku deviateho 
ročníka hodnotený „absolvoval“, žiak bude z daného predmetu hodnotený známkou 
z najbližšieho roku alebo polroku. 
 
2.4  Predmetové olympiády 

 
2.4.1 Predmetová olympiáda 
 Predmetová olympiáda zo SJL, cudzieho jazyka, MAT,FYZ, CHE, BIO, GEG, Technická 
olympiáda a Pytagoriáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 
mieste až 5. mieste:  

Okresné kolo – 5 bodov 
Krajské kolo  - 10 bodov 
 

2.4.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
Predmetová olympiáda zo SJL, cudzieho jazyka, MAT,FYZ, CHE, BIO, GEG, technická 
olympiáda a Pytagoriáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil 

na 1. mieste až 5. mieste:  Počet bodov – 20 
 

Na základe získaného počtu bodov podľa uvedených kritérií bude zostavené výsledné 
poradie tak,  že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov  a najvyššie 
poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom bodov. 
 
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. 2.1  
 
 
  
Kritéria prijímacieho konania do stredného odborného vzdelávania (3-ročný 
učebný odbor) 
 
 Poradie uchádzačov bude určené podľa dosiahnutého priemerného  študijného 
prospechu : 
- priemerný študijný prospech sa vypočíta z priemerného prospechu  na konci ôsmeho   ročníka 
a prvého polroka deviateho  ročníka ZŠ. Započítavajú sa známky z predmetov: slovenský jazyk 
a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika a chémia. Nepočítajú 
sa známky zo správania, výchovných a nepovinných predmetov, 

 
- ak je uchádzač klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk, z ktorého 
dosiahol lepší prospech v sledovanom období, 
- priemerný prospech sa vypočítava s presnosťou na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania, 
 
 Podľa dosiahnutého priemerného prospechu sa uchádzači usporiadajú do poradia tak, že 
poradové číslo 1 získa uchádzač s najlepším priemerným prospechom  a najvyššie poradové 
číslo dostane uchádzač s najhorším priemerným prospechom. Z uchádzačov, ktorí budú mať 
rovnaký priemerný prospech sa pri poradí uprednostní žiak, ktorý: 
a) má zmenenú pracovnú schopnosť, pokiaľ spĺňa zdravotné požiadavky pre daný odbor, 
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b) má lepší priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky na  konci ôsmeho 
ročníka a na  polroku deviateho ročníka. 
 
 
 
Kritéria prijímacieho konania do nižšieho stredného  odborného vzdelávania (2-ročný 
učebný odbor) 
 
 Poradie uchádzačov bude určené podľa dosiahnutého priemerného  študijného 
prospechu : 
- priemerný študijný prospech sa vypočíta z priemerného prospechu  na konci predposledného  
ročníka a prvého polroka posledného ročníka ZŠ. Započítavajú sa známky z predmetov: 
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika a 
chémia. Nepočítajú sa známky zo správania, výchovných a nepovinných predmetov, 

 
- ak je uchádzač klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk, z ktorého 
dosiahol lepší prospech v sledovanom období, 
- priemerný prospech sa vypočítava s presnosťou na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania, 
 
 Podľa dosiahnutého priemerného prospechu sa uchádzači usporiadajú do poradia tak, že 
poradové číslo 1 získa uchádzač s najlepším priemerným prospechom  a najvyššie poradové 
číslo dostane uchádzač s najhorším priemerným prospechom. Z uchádzačov, ktorí budú mať 
rovnaký priemerný prospech sa pri poradí uprednostní žiak, ktorý: 
a) má zmenenú pracovnú schopnosť, pokiaľ spĺňa zdravotné požiadavky pre daný odbor, 

 
b) má lepší priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky na konci 
posledného absolvovaného ročníka a na polroku posledného ročníka. 

 

  
Kritéria prijímacieho konania do študijných a učebných  odborov v duálnom systéme 
vzdelávania 
 

Zoznam zamestnávateľov 
v systéme duálneho vzdelávania 

v spolupráci so školou 
Študijný/učebný odbor 

Plánovaný 
počet žiakov 
pre prijatie 

Continental Automotive Systems 
Slovakia, s. r. o. 2697 K mechanik elektrotechnik 4  

STEFE Zvolen, s. r. o. 
2697 K mechanik elektrotechnik 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a 
zariadenia 

1  
1  

Volvo Group Slovakia, s. r. o. 2487 H 01 autoopravár - mechanik 2  
 
 
1. Žiak, ktorý má záujem o duálny systém vzdelávania si podá prihlášku na  SOŠ technickú vo 
Zvolene. 
2.  Riaditeľ školy na základe kritérií prijímacieho konania rozhodne o jeho prijatí. 
3. Zákonný zástupca žiaka do 26.mája 2024 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač 
prijatý, písomné potvrdenie o nastúpení alebo  nenastúpení žiaka na štúdium. 
4.  Firmy, s ktorými má škola uzatvorenú duálnu zmluvu, pozvú zákonných zástupcov a žiakov 
na pohovor. Podmienky prijatia žiaka do duálneho systému vzdelávania si určuje každá firma 
sama a overuje ich na pohovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom.  
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5. V prípade prijatia žiaka do duálneho systému vzdelávania firma vydá Potvrdenie o odbornom 
vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania a riaditeľ školy Rozhodnutie 
o prijatí na štúdium v systéme duálneho vzdelávania. 
 
 
 
 
Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením /ZZ/ 

   Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 
predloží vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 
študovať zvolený odbor  vzdelávania, ktoré je povinnou prílohou prihlášky na štúdium. 
Žiaci so ZZ na základe predloženia správy z diagnostického zariadenia, ktorá tvorí prílohu 
prihlášky na štúdium, budú mať úpravu prijímacej skúšky z profilových predmetov v rozsahu 
max.25% predĺženia času. Ďalšie prípadné úpravy prijímacej skúšky budú posudzované 
individuálne na základe aktuálne platnej diagnostiky.  
 
Dokumentácia k prijímaciemu konaniu: 
 

- Riadne vyplnená Prihláška na vzdelávanie v strednej škole 
- Správa z diagnostického vyšetrenia – predkladá len uchádzač so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
- Potvrdenie o pracovnej schopnosti –predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou 

schopnosťou 
- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo – predkladá len uchádzač 

so zdravotným znevýhodnením 
- Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého predmetu 

hodnotený slovne 
- Kópie diplomov, certifikátov, osvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý v prihláške 

uvádza umiestnenie v olympiádach, súťažiach... 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Riaditeľ školy do 17.05.2024 odošle žiakovi Rozhodnutie o prijatí.   
2. Riaditeľ školy dňa 17.05.2024 zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania.  
3. Zákonný zástupca žiaka najneskôr 22. 05. 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie 

na vzdelávanie. 
4. V prípade, že sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní prijímacej skúšky, pričom túto 

skutočnosť oznámi najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8:00, bude mu 
umožnená prijímacia skúška v najbližšom možnom mimoriadnom termíne. Inak uchádzač 
podmienkam prijímacieho konania nevyhovel. 

 
 
  Kritériá prijímacieho konania boli prerokované  na pedagogickej rade  konanej  dňa: 
........................... 
 
 
 
 
Vo Zvolene ...................... Mgr. Miroslav Chamula, v.r. 

riaditeľ školy 


