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Podmienky a kritériá prijímacieho konania  

pre školský rok 2022/2023 
 

 

 

Riaditeľ SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2  v Považskej Bystrici v zmysle § 62 - § 68 zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

a  podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov stanovuje pre prijatie uchádzačov na štúdium v SOŠ strojníckej 

v Považskej Bystrici pre školský rok 2022/2023 v súlade s určeným najvyšším počtom žiakov 

prvého ročníka Trenčianskym samosprávnym  krajom tieto podmienky: 

 
             

Počet žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé odbory pre prijímacie konanie: 
 

Študijné odbory: 4 – ročné denné štúdium  

počet žiakov v členení: 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Počet 

žiakov 
Zoznam zamestnávateľov 

2411 K 
mechanik 

nastavovač 
56 

thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s., Pov. Bystrica 

Mikrotech, s. r. o., Považská Bystrica 

Kinex Bearings, a. s., Bytča 

Danfoss Power Solutions, a. s., Pov. Bystrica 

Medeko, s. r. o., Považská Bystrica 

Rademaker Slovakia, s. r. o., Pov. Bystrica 

KMO Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica 

STM Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica 

KOVAL SYSTEMS, a. s. Beluša 

Desma Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica 

Spanner SK, k. s., Považská Bystrica 

2413 K 

mechanik 

strojov  

a zariadení 

10 

Danfoss Power Solutions, a. s., Pov. Bystrica 

Rademaker Slovakia, s. r. o., Pov. Bystrica 

KOVAL SYSTEMS, a. s. Beluša 

Scheidt&Bachmann, s. r. o., Žilina  

Desma Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica 

Spanner SK, k. s., Považská Bystrica 

ITW Slovakia, s. r. o. 

2682 K 

mechanik 

počítačových 

sietí 

17 

Power Grid, s. r. o., Považská Bystrica 

Osmont elektromontáže, s. r. o., Pov. Bystrica 

2697 K 
mechanik 

elektrotechnik 
20 

Power Grid, s. r. o., Považská Bystrica 

Osmont elektromontáže, s. r. o., Pov. Bystrica 

Rademaker Slovakia, s. r. o., Pov. Bystrica 

KOVAL SYSTEMS, a. s., Beluša 

ITW Slovakia, s. r. o. 



Scheidt&Bachmann, s. r. o., Žilina 

Desma Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica 

3447 K 

grafik 

digitálnych 

médií 

8 

CORETA- Pro Printing House, a. s. 

 

Učebné odbory: 3 – ročné denné štúdium  

počet žiakov v členení: 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Počet 

žiakov 
Zoznam zamestnávateľov 

2433 H obrábač kovov 17 

thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s., Považská 

Bystrica 

STM, s. r. o., Považská Bystrica 
Spanner SK, k. s., Považská Bystrica 

2466 H 02 

mechanik 

opravár – stroje 

a zariadenia 

5 

 

Spanner SK, k. s., Považská Bystrica 

2683 H 11 

elektromechanik 

– silnoprúdová 

technika 

9 

Power Grid, s. r. o., Považská Bystrica 

Osmont elektromontáže, s. r. o., Pov. Bystrica 

 

 

2 – ročné denné štúdium  

počet žiakov v členení: 

Kód 

odboru 
Názov odboru Počet žiakov 

2477 F obrábanie kovov 15 

 

 

 

Kritériá pre prijatie žiakov do študijných odborov 
 

▪ Do všetkých študijných odborov, ktoré sa končia maturitnou skúškou, budú žiaci prijímaní 

na základe úspešného vykonania písomnej prijímacej skúšky 

 

1. kolo prijímacích skúšok :    1. termín:  02. 05. 2022 a 03. 05. 2022   

2. termín:  09. 05. 2022 a 10. 05. 2022 

 

▪ Prijímacie skúšky sa uskutočnia z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika formou písomnej skúšky v dĺžke trvania 60 minút na každý predmet. Obsah 

prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami profilových predmetov štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy. Žiak, ktorý vykoná písomnú prijímaciu 

skúšku zo slovenského jazyka a literatúry alebo matematiky neúspešne, nemôže byť prijatý 

na študijný odbor. 

 

▪ Ak uchádzač dosiahne v externom testovaní úspešnosť najmenej 80 % samostatne 

v každom vyučovacom predmete, bude prijatý bez prijímacích skúšok. 

 



▪ Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a 

prevencie nie staršiu ako dva roky. 

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri 

prijímacej skúške (dlhší čas na vypracovanie). 

Čas trvania písomnej skúšky je 60 minút, uchádzačovi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa čas predĺži o 20 %. 

 

 

Pridelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia žiakov pre prijatie do študijných 

odborov: 

 

a) Písomné prijímacie skúšky: 

Slovenský jazyk a literatúra -  max. 20 bodov 

Matematika – max. 20 bodov 

Na úspešné vykonanie písomnej skúšky je potrebné získať z každého predmetu 

najmenej 5 bodov. 

 

b) Body za priemer v ZŠ: 

Priemerný 

prospech 
9. ročník 8. ročník 

1,00 – 1,20 12 12 

1,21 – 1,40 11 11 

1,41 – 1,60 10 10 

1,61 – 1,80 9 9 

1,81 – 2,00 8 8 

2,01 – 2,20 7 7 

2,21 – 2,40 6 6 

2,41 – 2,60 5 5 

2,61 – 2,80 4 4 

2,81 – 3,00 3 3 

3,01 – 3,20 2 2 

3,21 – 3,55 1 1 

3,56 – 4,00 0 0 

Spolu  max. 24 bodov    

 

c) Body z profilových predmetov (SJL, MAT, cudzí jazyk):   

Za známky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika  a cudzí 

jazyk za 8. ročník ZŠ 2. polrok a za 9. ročník ZŠ 1. polrok sa pridelia body podľa vzorca 

5 – x, kde x je známka z daného predmetu.  

Spolu  max. 24 bodov    

 
 

 

Kritériá pre prijatie žiakov do učebných odborov 
 

▪ Do učebných odborov budú žiaci prijímaní bez písomných prijímacích skúšok v zmysle § 

65 ods. 4 školského zákona, len na základe pridelených bodov za priemerný prospech v ZŠ 

a bodov z profilových predmetov (SJL, MAT, cudzí jazyk).  

 



Pridelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia žiakov pre prijatie do učebných  

odborov: 

 

a) Body za priemer v ZŠ: 

Priemerný 

prospech 
9. ročník 8. ročník 

1,00 – 1,20 12 12 

1,21 – 1,40 11 11 

1,41 – 1,60 10 10 

1,61 – 1,80 9 9 

1,81 – 2,00 8 8 

2,01 – 2,20 7 7 

2,21 – 2,40 6 6 

2,41 – 2,60 5 5 

2,61 – 2,80 4 4 

2,81 – 3,00 3 3 

3,01 – 3,20 2 2 

3,21 – 3,55 1 1 

3,56 – 4,00 0 0 

Spolu  max. 24 bodov    

 

b) Body z profilových predmetov (SJL, MAT, cudzí jazyk):   

Za známky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika  a cudzí 

jazyk za 8. ročník ZŠ 2. polrok a za 9. ročník ZŠ 1. polrok sa pridelia body podľa vzorca 

5 – x, kde x je známka z daného predmetu.  

Spolu  max. 24 bodov    

 

 

Ďalšie podmienky pre prijatie  

▪ Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 

lekára so špecializáciou pre všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor vzdelávania.  

▪ Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 

a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

▪ Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor 

alebo učebný odbor predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo 

učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva zverejní na webovom sídle. 

▪ Systém duálneho vzdelávania: 

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom, v ktorom 

sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, podľa § 63 

ods. 8 školského zákona, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a 

príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané zamestnávateľom. Na základe 

výsledkov prijímacieho konania budú samostatne prijatí:  

- uchádzači na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, 

- ostatní uchádzači. 



▪ Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

„absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka 

alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

▪ Pri rovnakom počte bodov na rozhraní prijatia, resp. neprijatia, bude uprednostnený 

uchádzač zdravotne znevýhodnený a uchádzač s lepšími celkovými výsledkami zo ZŠ 

vrátane známky zo správania, uchádzač, ktorý je úspešným riešiteľom olympiád 

a predmetových súťaží. 

▪ Do prvého ročníka stredného odborného vzdelávania a úplného stredného odborného 

vzdelávania  môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je žiakom 

inej strednej školy a splnil podmienky prijímacieho konania.  

▪ Do prvého ročníka nižšieho stredného odborného vzdelávania (dvojročného učebného 

odboru 2477 F obrábanie kovov) budú prijatí všetci uchádzači, ktorí neukončili vzdelávací 

program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne. 

▪ 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. 

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

 

Kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 27. 01. 2022 a zástupcami 

zamestnávateľov – thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s., Považská Bystrica, Mikrotech, s. r. 

o., Považská Bystrica, Kinex, a. s. Bytča, Medeko Cast, s. r. o., Považská Bystrica, Danfoss 

Power Solutions, a. s., Považská Bystrica, Rademaker Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica, 

KMO Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica, Power Grid, s. r. o. Považská Bystrica, Osmont 

elektromontáže, s. r. o., Považská Bystrica, STM Slovakia, s. r. o. Považská Bystrica KOVAL 

SYSTEMS, a. s. Beluša, Scheidt&Bachmann, s. r. o., Žilina, Desma Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica, 

Spanner SK, k. s., Považská Bystrica, ITW Slovakia, s. r. o., Bytča, CORETA – Pro Printing House, a. 

s., Bytča dňa 27.01.2022. 

 

 

 

Považská Bystrica dňa 27. 01. 2022 

                                                                                     Mgr. Štefan Capák 

                                  riaditeľ SOŠs 
 


