
               Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Telefón: 042/4456223  

www.sosdca.edupage.org 

e-mail: maria.stefickova@sosdca.tsk.sk   

 
 

Kritéria 

pre prijatie do 1.ročníka  denného štúdia v školskom roku 2017/2018 

 
 

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom v súlade s § 62 až 68 zákona  č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 a § 55 zákona č.61/2015  Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

určuje 
 

kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka Strednej odbornej školy: 

 

 

Schválené odbory a triedy pre prijatie do 1. ročníka 
 

 študijné odbory: 

 
Kód 

odboru 
Názov a zameranie odboru počet tried počet žiakov 

2411 K  
mechanik nastavovač   

 1 min.17, max.31 na 

triedu, 

min. počet na 

otvorenie odboru je 

8 žiakov, 

v systéme duálneho 

vzdelávania je min. 

počet na otvorenie 

odboru stanovený 

podľa požiadaviek 

firiem 

2679 K mechanik - mechatronik 

4 

3447 K grafik digitálnych médií 

2697 K mechanik elektrotechnik    

3778 K 
technik informačných a telekomunikačných 

technológií 

2411 K mechanik nastavovač  

2413 K mechanik strojov a zariadení 

 

Poznámky: 

 1 trieda v odbore mechanik nastavovač. 

 4 triedy v členení odborov: mechanik nastavovač + mechanik strojov a zariadení + 

mechanik elektrotechnik + technik informačných a telekomunikačných technológií + 

grafik digitálnych médií + mechanik mechatronik. 
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 učebné odbory: 

 

Kód  Názov a zameranie odboru počet tried počet žiakov 

2423 H  nástrojár 

2 

min.17, max.31 na triedu, 

min. počet na otvorenie odboru 

je 8 žiakov, 

v systéme duálneho vzdelávania 

je min. počet na otvorenie 

odboru stanovený 

podľa požiadaviek firiem 

2433 h obrábač kovov 

2464 H strojný mechanik 

3678 H inštalatér 

2683 H 11 elektromechanik  - silnoprúdová technika 

 

Poznámky: 

 2 triedy v členení odborov: nástrojár + obrábač kovov + strojný mechanik + inštalatér + 

elektromechanik.  

 

 
Kritéria pre prijatie do študijných odborov 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať: 

1. kolo prijímacích skúšok: 1. termín – 09. 5. 2017 o 8:00 hod. 

  2. termín – 11. 5. 2017 o 8:00 hod. 

v budove školy na Bratislavskej ulici. 

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika formou písomnej skúšky v dĺžke trvania 45 minút na každý predmet. Rozsah 

a obsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami profilových predmetov 

štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy. 

          

         Uchádzači, ktorým bude poskytované odborné vzdelávanie a príprava v systéme 

duálneho vzdelávania, priložia potvrdenie k prihláške na vzdelávanie najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. 

 

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku ak v každom profilovom predmete 

dosiahol úspešnosť minimálne 20%. 

 

Pridelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia žiakov: 

 maximálne 20 bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, 

 maximálne 20 bodov za prijímaciu skúšku z matematiky, 

 maximálne 20 bodov za úspešnosť v Testovaní 9-2017 zo slovenského jazyka a literatúry, 

 maximálne 20 bodov za úspešnosť v Testovaní 9-2017 z matematiky, za úspešnosť 

v testovaní budú za oba predmety pridelené body nasledovne: 

 

Úspešnosť v testovaní Pridelenie bodov 

100 – 91 % 20 

90 – 81 % 18 

80 – 71 % 16 

70 – 61 % 14 

60 – 51 % 12 

50 – 41 % 10 



40 – 31 % 8 

30 – 21 % 6 

20 – 11 % 4 

10 – 5 % 2 

4 – 0 % 0 

 

 maximálne 20 bodov za študijný priemer za 6.-8. ročník ZŠ na konci školského roka 

a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ bez výchovných predmetov nasledovne: 

 

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 

 

Za účasť v predmetovej olympiáde, prípadne inej súťaži z profilových predmetov sa 

uchádzačovi v závislosti od dôležitosti súťaže a umiestnenia pripočíta 5 až 10 bodov. 

 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v Testovaní 9-2017 dosiahli 

v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % v zmysle § 65, ods. 4 školského 

zákona.  

 

 

 

Kritéria pre prijatie do učebných odborov 

 
 Prijímacie skúšky sa neuskutočnia, uchádzači budú prijímaní na základe výberového 

konania, kde bude posudzované: 

 maximálne 20 bodov za úspešnosť v Testovaní 9-2017 zo slovenského jazyka 

a literatúry, 

 maximálne 20 bodov za úspešnosť v Testovaní 9-2017 z matematiky, za úspešnosť 

v testovaní budú za oba predmety pridelené body rovnako ako pri študijných odboroch. 



 maximálne 20 bodov za študijný priemer za 6.-8. ročník ZŠ na konci školského roka 

a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ bez výchovných predmetov rovnako, ako pre študijné 

odbory. 

Za účasť v predmetovej olympiáde, prípadne inej súťaži z profilových predmetov sa      

uchádzačovi v závislosti od dôležitosti súťaže a umiestnenia pripočíta 5 až 10 bodov. 

 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi SOŠ 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy konať 

prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje 

uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru. 

 

 

 

 Podmienky pre prijatie 

 
Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma 

samostatne 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. 

Na základe súčtu bodov budú uchádzači zoradení v každom študijnom a učebnom 

odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom žiakov, ktorých je možné do 

1. ročníka príslušného odboru prijať, budú prijatí. Zdravotne znevýhodnení uchádzači majú 

rovnaké podmienky na prijatie ako ostatní uchádzači. 

V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť v zmysle § 67, ods. 12 školského zákona,  v ďalšom bude rozhodujúci celkový 

prospech za 1. polrok 9. ročníka a klasifikácia zo správania za 6. až  9. ročník. 

 Ak uchádzač neabsolvuje celoslovenské testovanie, berie sa do úvahy priemer 

klasifikácie z testovaných predmetov za I. polrok 9. ročníka, za ktorý sa pridelia body 

rovnako ako za Testovanie 9-2017. 

Ak sa na štúdium hlási cudzinec podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka. 

 

Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté voľné 

miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov. 

 

Ďalšie podmienky na prijatie sú: 

 Získanie vzdelania podľa § 16, ods. 3, písm. b) školského zákona - úspešné ukončenie 9. 

ročníka základnej školy, ustanovenie § 62, ods. 12 školského zákona – uchádzač nie je 

žiakom inej strednej školy.  

 Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre príslušný 

študijný a učebný odbor, v prípade žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou 

potvrdenie od dorastového lekára ( v prihláške na štúdium na strednej škole). 

 

Ak sa do niektorého študijného resp. učebného odboru neprihlási plánovaný počet 

žiakov, prípadne počet prihlásených žiakov bude menší ako minimálny povolený počet žiakov 

na učebnú skupinu, nebude študijný resp. učebný odbor otvorený. Prihláseným uchádzačom 

bude ponúknutý iný študijný resp. učebný odbor z  ponuky pre školský rok 2017/18 

s podmienkou plnenia určených kritérií t.j. zaradenie sa do poradia daného počtom bodov 

podľa týchto kritérií.  

 



V prípade žiakov zdravotne znevýhodnených, prípadne s vývinovými poruchami učenia 

bude na základe zdravotnej a špeciálno–pedagogickej dokumentácie po konzultácii so 

špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie vo vzťahu k vybranému odboru. Ak sa 

takýto žiak umiestni počtom bodov na rovnakom mieste ako žiak bez zdravotného 

postihnutia, bude pri prijímacom konaní uprednostnený. 

 

Uchádzač, ktorý neodovzdá zápisný lístok v stanovenom termíne (neuskutoční zápis), 

bude zo zoznamu prijatých vyradený a namiesto neho bude prijatý ďalší uchádzač podľa 

poradia. 

         

        Prijatie na duálne štúdium sa bude riadiť Dodatkom k týmto kritériám prijímacieho 

konania. 

         Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické 

vzdelávanie s ohľadom na požiadavky firiem. 

 

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady školy dňa  26.1.2017. 

Podrobnejšie informácie rodičom žiakov ZŠ sú zverejnené na stránke Strednej odbornej 

školy www.sosdca.edupage.org, prípadne sa môžete informovať na e-mailovej adrese 

maria.stefickova@sosdca.tsk.sk a  na telefónnom čísle: 042 / 4456223. 

 

 

Ing. Miroslav Dziak 

       riaditeľ SOŠ 
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Dodatok 
ku kritériám pre prijatie do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 

2017/2018 

 

 
 

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

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene niektorých zákonov.  

 

Podľa § 55 ods. 4 citovaného zákona uchádzač do študijného odboru, v ktorom sa odborné 

vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží potvrdenie 

k prihláške na vzdelávanie  najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

 

 Podľa § 17 citovaného zákona potvrdenie vydá vybranému  uchádzačovi zamestnávateľ, 

ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SOŠ Dubnica nad Váhom 

uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

 

       Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je 

žiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore (preukáže 

potvrdením na prihláške) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Počet žiakov, ktorých možno prijať v systéme duálneho vzdelávania: 

 

 študijné odbory: 

Kód 

odboru 
Názov a zameranie odboru 

Počet žiakov podľa 

požiadaviek firiem 

2411 K mechanik nastavovač  (MN) 20 

2679 K mechanik – mechatronik  (MM) 6 

2697 K mechanik elektrotechnik  (ME) 4 

2413 K mechanik strojov a zariadení  (MSZ) 1 

 

 

 učebné odbory: 

Kód 

odboru 
Názov a zameranie odboru 

Počet žiakov podľa 

požiadaviek firiem 

2423 H  nástrojár  (NST) 16 

2464 H strojný mechanik  (SM) 3 

2683 H  elektromechanik  (EM) 2 

2433 H obrábač kovov  (OK) 6 

 

Zoznam zamestnávateľov – firiem, s ktorými má SOŠ Dubnica nad Váhom uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní: 

 HF NajJUS, a.s., Dubnica nad Váhom, 

 PORSCHE WERKZEUGBAU  s. r.o., Dubnica nad Váhom, 

 RENAR, s.r.o., Dubnica nad Váhom, 

 MATADOR  Industies, a.s., Dubnica nad Váhom, 

 ZVS – ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom, 



 ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Dubnica nad Váhom, 

 Bel Power Solutions, s.r.o., Dubnica nad Váhom, 

 Enics Slovakia s.r.o., Nová Dubnica. 

 

 

Počet žiakov v jednotlivých odboroch, ktorých možno prijať na základe požiadaviek 

zamestnávateľov v SDV: 

 

Firma ME MM MN MSZ SM NST OK EM 

HF NajJUS, a.s.   8   4   

PORSCHE WERKZEUGBAU  s. r.o.   3 1  4   

RENAR, s.r.o.   5   5 5  

MATADOR  Industies, a.s.  3 2   3   

ZVS – ENCO, a.s.     3    

ZTS – ŠPECIÁL, a.s.   2    1  

Bel Power Solutions, s.r.o. 2 2      2 

Enics Slovakia s.r.o. 2 1       

 

 

       Poradie uchádzačov pre duálne  vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické 

štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. 

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

 

 

 

                                                                                     Ing. Miroslav Dziak 

                                                                                          riaditeľ SOŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


