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KRITÉRIÁ pre duálny systém vzdelávania 
 
na prijímanie žiakov základných škôl na štúdium do prvých ročníkov Strednej odbornej 
školy polytechnickej, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia v školskom roku 2024/2025, 
v zmysle zákonov č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i v znení § 65 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, ako i zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

I. Základné ustanovenia 
 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy - 
§62 ods. 12 školského zákona.  
 
Žiaci  základných škôl budú prijímaní do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej Dolný Kubín-
Kňažia podľa počtu tried a žiakov, ktoré určil zriaďovateľ ŽSK. Škole zverejní počty žiakov na 
webovom sídle do 31.marca.  
 
 
 

II. Kritériá prijímacieho konania 
 

- ŠTUDIJNÉ ODBORY 
 
Na štvorročné študijné  odbory končiace výučným listom a vysvedčením o maturitnej 
skúške, ktorých úspešným absolvovaním žiak získava úplné stredné odborné  vzdelanie 
ISCED 354, úroveň SKKR 4  (viď § 16 odst. 4, písmena d) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove  a 
vzdelávaní) v znení neskorších predpisov budú uchádzači prijatí do nasledovných odborov: 
  

Kód odboru Názov odboru 
2411 K Mechanik nastavovač  / mechanička nastavovačka 
2413 K Mechanik / mechanička strojov a zariadení 
2426 K Programátor/ programátorka OaZSaZ 
2679 K Mechanik mechatronik / mechanička mechatronička 

2697 K Mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička  so 
zameraním na silnoprúd. techniku 

2697 K Mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička so 
zameraním na počítačové systémy 

 
 



 
 
V zmysle § 62, § 65 - § 68 zákona č. 245/2008 o výchove  a vzdelávaní (školského zákona) a 
v znení neskorších predpisov, predpoklady prijatia na štúdium v štvorročných študijných 
odboroch končiacich maturitnou skúškou a výučným listom sú: 
 

 
1. Žiak bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % v zmysle 
školského zákona. Škola si vyžiada výsledky testovania  z NÚCEM. Takémuto žiakovi bude 
priradený v rámci prijímacieho konania maximálny počet bodov, t.j. 100 bodov. 
 

2. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa § 65 
ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 
(ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej 
skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač informovaný) 

 
 
 

 
3. Ostatní uchádzači budú prijatí na základe poradia uvedeného vo výsledkovej listine 

prijímacieho konania. Výsledok a poradie sa určí na základe súčtu bodov získaných za: 
 
A. Výsledky štúdia na ZŠ ..........................................................................  0 - 20 bodov  
B. Olympiády a súťaže ..............................................................................  0 - 8 bodov 

            C. Výsledky prijímacích skúšok zo SJL..................................................... 0 - 25 bodov  
D. Výsledky prijímacích skúšok z MAT....................................................  0 - 25 bodov 
E. Výsledky testovania 9 zo SJL a MAT...................................................  0 - 22 bodov 
Spolu maximum ..........................................................................................  100 bodov 
 

Aby bol žiak úspešný v prijímacom konaní, musí dosiahnuť minimálne 10 bodov, pričom 
musí uspieť v oboch testoch z profilových predmetov. 
 

Podmienkou prijatia do študijného odboru  je aj to,  aby uchádzač úspešne ukončil  

9. ročník základnej školy (prospel) a súčasne splnil podmienky prijímacieho konania. 

 
 
 
Bodované časti: 
 
A.  Výsledky štúdia na ZŠ  
Hodnotí sa dosiahnutý priemer z  koncoročného vysvedčenia zo 6. - 8. ročníka a 
polročného vysvedčenia z 9. ročníka (bez výchov). Bodové hodnotenie za výsledky štúdia 
v ZŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je uvedený prepočet priemerného 
prospechu za 6. - 9. ročník ZŠ.  
 
a) V prípade, že žiak má  predmet hodnotený  slovne  „aktívne absolvoval“, „absolvoval“ 
alebo „ neabsolvoval“, do úvahy sa mu bude brať priemerný prospech z daného predmetu 
zo všetkých koncoročných vysvedčení za 6. - 8. ročník a polročného vysvedčenia za 
9.ročník , kde je žiak hodnotený známkou. 

b) Ak mal žiak iné  slovné hodnotenie na vysvedčení, uplatní sa tento systém prevodu 
slovného hodnotenia na známky: 



- dosiahol výborné, alebo vynikajúce výsledky – známka 1, 
- dosiahol veľmi dobré výsledky – známka 2 
- dosiahol dobré výsledky – známka 3, 
- dosiahol uspokojivé výsledky – známka 4, 
- dosiahol neuspokojivé výsledky – známka 5. 
c) V prípade iného slovného hodnotenia ako je uvedené v bode a) a  b),  stredná škola 
si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia slovného hodnotenia zo základnej školy 
a jeho prevodu na známky 1,2,3, 4 alebo 5. 
 

 
Priemerný prospech Počet bodov od do 

1,00 1,50 20 
1,51 1,60 19 
1,61 1,70 18 
1,71 1,80 17 
1,81 1,90 16 
1,91 2,00 15 
2,01 2,10 14 
2,11 2,20 13 
2,21 2,30 12 
2,31 2,40 11 
2,41 2,50 10 
2,51 2,60 9 
2,61 2,70 8 
2,71 2,80 7 
2,81 2,90 6 
2,91 3,00 5 
3,01 3,10 4 
3,11 3,20 3 
3,21 3,30 2 
3,31 3,50 1 

nad 3,51  0 
 
 

 
B. Olympiády a súťaže 

 
1. Hodnotí sa úspešná účasť  na   predmetových olympiádach alebo v súťaži, ktorá súvisí 

s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa žiak  uchádza, čo uchádzač preukáže  originálom 
dokladu (alebo overenou kópiou dokladu)  priloženou ku prihláške na štúdium. V jednom 
školskom roku sa hodnotí len posledný výsledok súťaže. Za splnenie tohto kritéria 
uchádzač  získa  

- za 1-3. miesto  v celoslovenskom kole – 8 bodov, 
- za 1-3. miesto  v krajskom kole – 5 bodov, 
- za 1-3. miesto  v okresnom kole – 3 body, 

            pričom mu môže byť zarátané za toto kritérium maximálne 8 bodov . 
 

C. - D. Výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky  
 
Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí 
zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, pričom  obsah 
a rozsah škúšok bude v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho 



programu    pre základné školy ISCED 244. Úlohy sú zostavené podľa úloh Testovania 9 
z predchádzajúcich rokov. Písomná skúška z každého predmetu trvá 45 minút. 

 
 
Body sú pridelené za dosiahnuté výsledky z písomných prijímacích testov z profilových 
predmetov a to:   

- slovenský jazyk (pravopisné cvičenie, riešenie gramatických z oblasti morfológie, 
syntaxe, lexikológie a teórie literatúry), trvanie:  45 min………………................... 
maximálne 25 bodov  

- matematika test v rozsahu učiva 5.-9. ročníka ZŠ (úlohy zamerané na poradie 
počtových operácií, orientácia na číselnej osi, lineárna rovnica, ekvivalentné 
úpravy, skúška správnosti, číselná hodnota výrazu, pomer, priama a nepriama 
úmera, percentá a aplikácia týchto poznatkov v slovných úlohách.) , trvanie 45 min.  
.................................................................................maximálne 25 bodov 

Žiak neuspeje, ak získa z ktoréhokoľvek  testu menej ako 5 bodov. 
 
 

E.   Výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a matematiky 
 

Hodnotí sa dosiahnuté percento úspešnosti z predmetov slovenský jazyk  a literatúra (0 – 
11 bodov) a matematika (0 – 11 bodov). Bodové hodnotenie za Testovanie 9  vychádza 
z nasledujúcej tabuľky:  
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika 

Percentuálna 
úspešnosť Body Percentuálna 

úspešnosť Body 

100 -90,01 % 11 100 -90,01 % 11 
90 – 80,01 % 10 90– 80,01 % 10 
80 – 75,01 % 9 80 – 75,01 % 9 
75 – 70,01 % 8 75 – 70,01 % 8 
70 – 65,01 % 7 70 – 65,01 % 7 
65 – 60,01 % 6 65 – 60,01 % 6 
60 – 50,01 % 5 60 – 50,01 % 5 
50 – 40,01 % 4 50 – 40,01 % 4 
40 – 30,01 % 3 40 – 30,01 % 3 
30 – 20,01 % 2 30 – 20,01 % 2 
20 – 10,01 % 1 20 – 10,01 % 1 

10 – 0 % 0 10 – 0 % 0 
 
V prípade, že sa žiak z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť Testovania 9 a nemôže škole 
predložiť svoje výsledky, škola nahradí výsledky z Testovania T9 za Slovenský jazyk a literatúru 
a Matematiku bodmi získanými podľa priemeru známok z uvedeného predmetu na vysvedčení  za 
1.polrok 9.ročníka a 2.polrok 8.ročníka podľa nasledujúcej tabuľky :  
 
 
 

Priemerný prospech z MAT a SJL Počet bodov od do 
1,00 1,50 11 
1,51 2,00 9 



2,01 2,50 7 
2,51 3,00 5 
3,01 3,50 3 
3,51 4,00 1 
4,01 5,00 0 

 
 
 
V prípade, že žiak mal niektorú zo známok hodnotenú slovne alebo len“ absolvoval“, škola do 
priemeru namiesto takéhoto hodnotenia zaráta ďalšiu známku z koncoročného vysvedčenia 
z daného predmetu za predchádzajúci ročník, ktorá nie je hodnotená slovne alebo „absolvoval“. 
 
                 
4. Pri rovnosti bodov sa o poradí pre prijatie na štúdium rozhoduje nasledovne : 
 
Rovnaký počet bodov sa považuje za rovnako splnené kritériá. Pri určení poradia  bude prednostne 
prijatý žiak, ktorý :  
 

1. má zmenenú pracovnú schopnosť  pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám 
prijímacej skúšky, 

2. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu matematika (priemerná známka sa určí 
z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 
9.ročník  základnej školy). 

3. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu slovenský jazyk (priemerná známka sa určí 
z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 
9.ročník  základnej školy). 

4. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu fyzika (priemerná známka sa určí 
z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 
9.ročník  základnej školy). 

5. dosiahne lepšiu známku zo správania  za 1. polrok 9. ročníka základnej školy.  
 
 

- UČEBNÉ ODBORY 
 

Na trojročné učebné odbory končiace výučným listom, ktorých úspešným absolvovaním žiak 
získava  stredné odborné vzdelanie ISCED 353, úroveň SKKR 3   (viď § 16 odst. 4, písmena 
b) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní) v znení neskorších predpisov budú uchádzači 
prijatí do nasledovných odborov: 
 

Kód odboru Názov odboru 
2423 H Nástrojár / nástrojárka 

2683 H 11 Elektromechanik / elektromechanička – silnoprúdová technika 

2487 H 01 Autoopravár – mechanik / autoopravárka - mechanička 

2487 H 02 Autoopravár elektrikár / autoopravárka elektrikárka 

 
Učebné odbory 2487 H 01 Autoopravár – mechanik / autoopravárka – mechanička a 2487 H 02 
Autoopravár elektrikár / autoopravárka elektrikárka ku prihláške musia priložiť potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti žiaka študovať učebný odbor v šk. R. 2024/25, zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so 
špecializáciou  v príslušnom špecializačnom odbore.  
 
 



Žiaci budú prijímaní  
• bez prijímacích pohovorov 
• podmienkou prijatia do trojročného učebného odboru končiaceho výučným listom   

je,  aby úspešne ukončil 9. ročník základnej školy (prospel). 
 

 
 
 Pomocné kritériá:  
 
1. V prípade, že sa o prijatie do takéhoto odboru prihlási vyšší počet uchádzačov, ako je 

možné prijať,  bude uprednostnený uchádzač s  lepším študijným priemerom. Hodnotí sa 
dosiahnutý priemer z  koncoročného vysvedčenia 6.-8. ročníka a polročného vysvedčenia 
z 9. ročníka základnej školy .  V prípade, že žiak má  predmet hodnotený  slovne  „aktívne 
absolvoval“, „absolvoval“ alebo „ neabsolvoval“, do úvahy sa mu bude brať priemerný 
prospech z daného predmetu zo všetkých koncoročných vysvedčení za 6. - 8. ročník 
a polročného vysvedčenia za 9.ročník , kde je žiak hodnotený známkou. 
 

2. Pokiaľ by viac uchádzačov dosiahlo rovnaký výsledok pri posudzovaní  študijného 
priemeru, rozhodne sa medzi nimi na základe ďalších pomocných kritérií, a to v poradí: 

 
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý 

má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám  
b) dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu matematika (priemerná známka sa určí 

z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 
9.ročník  základnej školy). 

c) dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu fyzika (priemerná známka sa určí 
z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 
9.ročník  základnej školy). 

d) dosiahne lepšiu známku zo správania  za 1. polrok 9.ročníka základnej školy. 
 
 

 
Termíny prijímacích skúšok:  
 

1. termín     02.05. 2024 o 8.00 hod. 
     2.   termín     06.05. 2024 o 8.00 hod. 
 
V prípade nenaplnenia voľných miest ďalší termín prijímacích skúšok bude 18.6.2024. 
(škola najskôr  na svojom webovom portáli www.sospknazia.sk zverejní do 6.6.2024, či v prípade 
nenaplnenia počtu žiakov bude konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne). 
 
   Miesto konania  : hlavná budova školy 
 
 
 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke 

školy www.sospknazia.sk dňa 17.5.2024. Riaditeľka Strednej odbornej školy 
polytechnickej zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom alebo 
učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme 
duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie 
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 

http://www.sospknazia.sk/
http://www.sospknazia.sk/


bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu 
skúšku úspešne alebo neúspešne.  
 

2. Podľa týchto kritérií sú posudzovaní uchádzači o štúdium v duálnom systéme 
vzdelávania, ktorí v súlade s § 63, odst. 8 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení k  prihláške     na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom 
odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje           v systéme duálneho 
vzdelávania, pripojili aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 
duálneho vzdelávania vydané podľa osobitného predpisu konkrétnym   
zamestnávateľom, s ktorým má škola uzavretú  zmluvu o duálnom vzdelávaní od 
septembra 2024. Toto potvrdenie vydáva zamestnávateľ len ním vybranému uchádzačovi.  
Zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 
duálneho vzdelávania na základe ústneho pohovoru s uchádzačom o štúdium v duálnom 
systéme a jeho  zákonným zástupcom . 

 
3. V súlade s § 67, odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov riaditeľka 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. 

 
4. Podmienky prijatia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

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. 
Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením: 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 
lekára so špecializáciu všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 
odbor vzdelávania. 

 
5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov odošle riaditeľstvo školy  najneskôr do 

17.5.2024.  
V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľka strednej školy rezervuje 
potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných 
dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení. Týmto  uchádzačom určí 
riaditeľka školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2024 
 

6. Zákonný zástupca je povinný do 22.5. 2024 do 23:59 hod. doručiť na školu potvrdenie 
o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade potvrdenia o nastúpení 
ostatné  rozhodnutia o prijatí na  odbory  vzdelávania, ktoré boli  uvedené  prihláške,  
strácajú platnosť. Po tomto termíne a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca 
rozhodnutie o prijatí platnosť. 

 
7. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia  

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky SOŠ polytechnickej, Jelšavská 404, Dolný 
Kubín- Kňažia.  O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu 
v Žiline. 

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

riadnych termínoch, určí riaditeľka strednej školy náhradný termín najneskôr  v poslednom 
týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný 
zástupca maloletého uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky. (v zmysle zákona č. 245/2008, § 66 odst.9). 

 



9. Povinnými prílohami prihlášky  sú:  
a. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie 

nie staršia ako dva roky ,  predkladá ju  len uchádzač so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.  

b. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti ,  predkladá len uchádzač so zmenenou 
pracovnou schopnosťou.  

c. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 
študovať zvolený odbor vzdelávania, predkladá len uchádzač so zdravotným 
znevýhodnením. 

d. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 
vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o 
duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na 
vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné 
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

e. Kópie vysvedčení  - predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho 
predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len 
vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby 
základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka 
uvedené na prihláške.  

f. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v 
predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) - predkladá len uchádzač, 
ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži. 

g. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka – k odborom - 2487 H 01 Autoopravár – 
mechanik / autoopravárka – mechanička a 2487 H 02 Autoopravár elektrikár / 
autoopravárka elektrikárka 
 

10. Kritériá prijímania do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej  Dolný Kubín – Kňažia boli 
prerokované v pedagogickej rade školy dňa 14.10.2022. Pedagogická rada súhlasila 
s týmito kritériami prijímania žiakov do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej Dolný Kubín 
– Kňažia v školskom roku 2024/2025. 

 
11. Kritériá prijímania do prvých ročníkov boli prerokované dňa 14.10.2022 so 

zamestnávateľmi a sú v súlade s požiadavkami zamestnávateľov poskytujúcich duálne 
vzdelávanie. 

 
 
 
V Dolnom Kubíne 14.10.2022                                               
        
                                                                                                        Ing. Adriana Bellová 
                                                                                                         riaditeľka školy v.r. 


