
 
 
 
 
 

  

  

 

 

číslo školy : 653201 EDUID :  100007556 
 

Oznámenie riaditeľa č.   14/2022  
 

 

Riaditeľ Strednej  odbornej školy  strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle  § 62 až § 68 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 

 

určuje 
kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka  

v systéme duálneho vzdelávania pre  školský rok 2024/2025 . 
 
I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

1) Pre školský rok 2024/2025 budeme prijímať na študijné a učebné odbory v systéme duálneho vzdelávania 

podľa určeného najvyššieho počtu žiakov:  
 

a) ŠTUDIJNÉ ODBORY 

kód odboru, názov odboru PS predmety 

2411 K mechanik nastavovač SJL, MAT 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov  a zariadení SJL, MAT 

2495 K autotronik SJL, MAT 

2679 K mechanik – mechatronik SJL, MAT 

Vysvetlivky:  SDV -- systéme duálneho vzdelávania PS - prijímacia skúška 
  SJL- slovenský jazyk a literatúra  MAT – matematika 
 

b) UČEBNÉ ODBORY  

kód odboru, názov odboru 

2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby 

 
 

2) Termíny prijímacích skúšok sa budú konať: 

 1. termín 2. máj 2024, 3. máj 2024 

 2. termín dňa 6.máj 2024, 7. máj 2024 
 
 
II. KRITÉRIÁ  PRIJÍMACIEHO  KONANIA 
1) Uchádzači, ktorí podávajú prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa 

odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, musia pripojiť k prihláške 

potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od organizácie, pre 

ktorú sa žiak bude pripravovať. 

 

2) Uchádzačov, ktorí sú prijímaní na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa 

odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania budeme prijímať samostatne pre 

každú organizáciu. 
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3) ŠTUDIJNÉ   ODBORY  
a) Uchádzači, ktorí v externom testovaní dosiahli úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom 

predmete samostatne, budú prijatí bez prijímacích skúšok. Žiaci budú pozvaní na osobný pohovor. 
Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred 
termínom konania prijímacích skúšok. (ak po doručení výsledkov z externého testovania strednej 
škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač 
informovaný) 

 
b) Uchádzači budú prijatí na základe celkového počtu získaných bodov v prijímacom konaní v súlade so 

schváleným plánom počtu žiakov. 
 

c)  Poradie uchádzačov sa určí na základe získaných bodov : 

 za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka, matematiky, 

 za študijné výsledky zo ZŠ, 

 za výsledky v externom testovaní, 

 za osobný pohovor od organizácie, pre ktorú sa žiak bude pripravovať v systéme duálneho 
vzdelávania, 

 za olympiády, súťaže. 
 

d) Prijímacia skúška 
 Prijímacia skúška bude písomnou formou z vedomostného testu, z vyučovacieho jazyka a matematiky. 

Obsah a rozsah prijímacej skúšky v študijných odboroch bude v súlade so vzdelávacími štandardmi 
Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 2. 

 Doba na vypracovanie vedomostného testu je 45 minút. Uchádzač vyhovel prijímacej skúške 
z vyučovacieho jazyka a matematiky, ak dosiahol aspoň 9 bodov vrátane z každého predmetu.  
Hodnotenie prijímacej skúšky  

 z vyučovacieho jazyka – maximálny počet 40 bodov, minimálny počet 9 bodov   
(8 a menej bodov nevyhovel) 

 z matematiky – maximálny počet 40 bodov, minimálny počet 9 bodov  
(8 a menej bodov nevyhovel) 

 
e)  Študijné výsledky  zo ZŠ 

 Pri prijímaní na študijný odbor budú zohľadnené  študijné výsledky zo ZŠ z predmetov vyučovací 
jazyk, matematika, fyzika, cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, ... , do výpočtu za 
započíta priemer známok), dejepis, geografia, biológia, chémia v príslušnom ročníku, t. j. v 8. ročníku 
(2. polrok) a v 9. ročníku (1. polrok). 
Ak je na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ alebo slovné 
hodnotenie, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka, alebo 
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 
Počet bodov = (5 – priemer známok ( SJL, MAT, FYZ, CUJ , DEJ, GEG, BIO, CHE)) krát 10 
 

 priemer známok za 8. ročník (druhý polrok) ZŠ – maximálny počet 40 bodov 

 priemer známok za 9. ročník (prvý polrok) ZŠ – maximálny počet 40 bodov 
 

f) Výsledky v externom testovaní 
 

Za získaný počet percent z Vyučovacieho jazyka a Matematiky bude pridelený počet bodov takto: 
 

Počet bodov = (úspešnosť z predmetu %) krát 0,4 
 

 z Vyučovacieho jazyka - maximálny počet 40 bodov 

 z Matematiky – maximálny počet 40 bodov  
 
Ak sa žiak z objektívneho dôvodu nezúčastnil externého testovania, môže uchádzač dôvody neúčasti 
deklarovať písomne riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy po 
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akceptovaní objektívnosti dôvodov neúčasti pridelí body žiakovi za externé testovanie vo výške 
vypočítané podľa vzorca:  
 

Počet bodov = (5 – priemer SJL (8. ročník (druhý polrok), 9. ročník (prvý polrok))) krát 10 
Počet bodov = (5 – priemer MAT (8. ročník (druhý polrok), 9. ročník (prvý polrok))) krát 10 

 
g) osobný pohovor od organizácie, pre ktorú sa žiak bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania, 

Organizácia, pre ktorú sa bude žiak pripravovať v systéme duálneho vzdelávania na pohovoru pridelí 

uchádzačovi o vzdelávanie maximálne 80 bodov. 

 
h) olympiády, súťaže 

Úspešným riešiteľ v 8. a 9. ročníku ZŠ v súťažiach (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, 

technická olympiáda a pytagoriáda) získa body podľa tabuľky: 

 

Počet BODOV 
Umiestnenie 

1 miesto 2. miesto 3. miesto 

Okresné kolo 3 2 1 

Krajské kolo 6 5 4 

Celoslovenské kolo 10 8 7 

 

Žiak môže získať za olympiády a súťaže maximálne 20 bodov.  
 

 
 

i) Celkové bodové hodnotenie 

 maximálny počet bodov z prijímacej skúšky  - 80 bodov 

 maximálny počet bodov za študijné výsledky zo ZŠ - 80 bodov 

 maximálny počet bodov z externého testovania - 80 bodov 

 maximálny počet bodov za osobný pohovor od organizácie,  
pre ktorú sa žiak bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania - 80 bodov 

 maximálny počet bodov z olympiád, súťaží - 20 bodov 

 body spolu - 340 bodov 
  

Každému žiakovi bude pridelený zodpovedajúci celkový počet bodov a tým bude stanovené poradie 
uchádzačov. 

 
j) V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu v celkovom poradí rovnaký počet bodov, rozhodujú pri 

prijímaní uchádzačov pomocné kritériá v poradí :  

 zmenená pracovná schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 
245/2008 Z. z., bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 
uchádzačmi,, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania, 

 lepšie výsledky z prijímacej skúšky, 

 priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, matematika z 9. roč. (1. polrok) ZŠ,  

 riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie  v predmete  matematika a fyzika. 
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4) UČEBNÉ ODBORY  

 
a)  Na všetky učebné odbory budeme prijímať žiakov bez prijímacích skúšok. 

 
b) Bez  prijímacej skúšky budú  prijatí všetci uchádzači,  ktorí prejavili záujem o zvolený učebný  odbor, ak 

ich počet nebude väčší, ako je určený  počet, ktorý môžeme prijať do 1. ročníka.  
 

c) Poradie uchádzačov určíme podľa celkového počtu získaných bodov : 

 študijné výsledky  zo ZŠ 
Pri prijímaní na študijný odbor budú zohľadnené  študijné výsledky zo ZŠ z predmetov vyučovací 
jazyk, matematika, fyzika, cudzí jazyk  (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, ... , do výpočtu 
za započíta priemer známok), dejepis, geografia, biológia, chémia v príslušnom ročníku, t. j. v 8. 
ročníku (2. polrok) a v 9. ročníku (1. polrok). 
Ak je na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ alebo 
slovné hodnotenie, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho 
roka, alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 
Počet bodov = (5 – priemer známok ( SJL, MAT, FYZ, CUJ, DEJ, GEG, BIO, CHE)) krát 10 

 

 priemer známok za 8. ročník (druhý polrok) ZŠ – maximálny počet 40 bodov 

 priemer známok za 9. ročník (prvý polrok) ZŠ – maximálny počet 40 bodov 
 

 osobný pohovor od organizácie, pre ktorú sa žiak bude pripravovať v systéme duálneho 
vzdelávania, 
Organizácia, pre ktorú sa bude žiak pripravovať v systéme duálneho vzdelávania na pohovoru 
pridelí uchádzačovi o vzdelávanie maximálne 80 bodov. 
 

 za olympiády, súťaže  
Úspešným riešiteľ v 8. a 9. ročníku ZŠ v súťažiach (matematická olympiáda, fyzikálna 
olympiáda, technická olympiáda a pytagoriáda) získa body podľa tabuľky: 

 

Počet BODOV 
Umiestnenie 

1 miesto 2. miesto 3. miesto 

Okresné kolo 3 2 1 

Krajské kolo 6 5 4 

Celoslovenské kolo 10 8 7 

 

Žiak môže získať za olympiády a súťaže maximálne 20 bodov.  
 

Každému žiakovi bude pridelený zodpovedajúci celkový počet bodov a tým bude stanovené poradie 
uchádzačov. 

 
 

d) V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu v celkovom poradí rovnaký počet bodov rozhodujú pri 
prijímaní uchádzačov pomocné kritériá v poradí : 

 zmenená pracovná schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 
245/2008 Z. z., bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 
uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania , 

 priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, matematika z 9. roč. (1. polrok) ZŠ,  

 riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie  v predmete  matematika a fyzika, 

 lepšie výsledky v externom testovaní v predmete matematika. 
 



 

  

Stredná odborná škola strojnícka 
Športová 1326 
024 01 Kysucké Nové Mesto 

 Centrum odborného vzdelávania a prípravy  pre INDUSTRY 4.0 
 

 riaditel@sossknm.sk 
+421 41 4254 711 
www.sossknm.sk 

 IČO: 17053722 

 DIČ: 2020558155 
 

 

III. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
1) Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 17. mája 2024.  
 
2) V súlade s § 67, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí 
budú prijatí na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 
poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov. 

 
3) Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený dňa 17. máj 2024.  

Riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium, v ktorom sa 
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne zoznam 
ostatných uchádzačov.  

 
4) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, 

určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na 
prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej 
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v 
počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 
5) Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 22. mája 2024 doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na 

štúdium. V prípade potvrdenia o nastúpení ostatné rozhodnutia o prijatí na  odbory  vzdelávania, ktoré boli  
uvedené  prihláške,  strácajú platnosť. 

 
6) Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

postupuje v súlade s § 63 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre 
žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského 
zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami pripojí k prihláške na vzdelanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením 
poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

 
7) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so 

špecializáciu všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 
 
8) V súlade s § 66 ods. 6, riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či 

sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 
možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacia skúška sa bude konať 18. júna 2024. 

 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 prerokované v pedagogickej rade a so 
zamestnávateľmi dňa 08. novembra 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ing. Ondrej Holienčík 
 riaditeľ školy 


