
 

 

 

 

 

EduID školy: 100008085  

  

Podmienky prijímacieho konania na štúdium   

v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka na školský rok 2024/2025  

v systéme duálneho vzdelávania 

  
  
I. Všeobecné pravidlá  

  
Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia v študijných a učebných odboroch v 

SOŠD Martin-Priekopa pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v súlade s § 62 až 68 a § 

161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. , 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 a zákonom č.61/2015 o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.  

  

  

Na prihláške je potrebné uviesť EduID školy: 100008085  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích 

skúšok pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 nasledovne:  

  

Prvé kolo:  
   

1. termín  - štvrtok  02. 05. 2024 -  v prípade potreby vzhľadom na počet    

                                                               uchádzačov aj 03. 05. 2024  

  

2. termín – pondelok  06. 05. 2024 -  v prípade potreby vzhľadom na počet   

                                                               uchádzačov aj 07. 05. 2024  

  

 Druhé kolo:  
  

    utorok 18. 06. 2024  - z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu    19.06.2024  
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O konaní prijímacích skúšok v druhom kole na nenaplnený počet miest rozhodne riaditeľka 

SOŠD Martin – Priekopa najneskôr do 6. júna 2024 po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy a toto rozhodnutie zverejní. 

  

  

II. Podmienky prijímacieho konania do študijných odborov  

 

2697K mechanik elektrotechnik / mechanička elektrotechnička – duálny systém 

3758K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy / operátorka prevádzky 

a ekonomiky dopravy – duálny systém 

3769K rušňovodič / rušňovodička – duálny systém (experimentálne overovanie) 

1. Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie:  

- úspešné vykonanie prijímacích skúšok  

- získanie nižšieho stredného vzdelania podľa §16 ods.3 písm. b) zákona č. 

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

niektorých zákonov 

  

2. Podmienky prijímacích skúšok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami budú upravené podľa údajov uvedených na prihláške žiaka a správy z 

diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie.    

    

3. Súčasťou prihlášky žiaka na štúdium v duálnom systéme vzdelávania je potvrdenie     

o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré mu 

vydá      zamestnávateľ. 

 

4. Ďalšie dokumenty, ktoré treba pripojiť k prihláške na strednú školu: 

- Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí Správu z 

diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršiu ako dva roky 

- Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí vyjadrenie lekára so 

špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania. 

- Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou doloží Potvrdenie o zmenenej 

pracovnej schopnosti. 

- Uchádzač, ktorý bol z niektorého predmetu na vysvedčení hodnotený slovne, 

predkladá k prihláške kópie vysvedčení s príslušným slovným hodnotením.  
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Podmienky prijímacieho konania do študijných odborov 
 

Podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok  

V súlade s § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. žiaci, ktorí v celoslovenskom externom 

testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ T9 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 80 %, budú  prijatí bez prijímacej skúšky. Žiakovi bude priznaný maximálny 

počet bodov za prijímaciu skúšku – 36 bodov. U žiaka budú zohľadnené aj ďalšie kritériá 

prijímacieho konania.  

Riaditeľ 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).  

  

Podmienky pre prijatie na základe prijímacích skúšok  

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie konanie najneskôr 5 dní pred termínom 

ich konania.  

  

1. Písomná forma prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

bude v súlade s obsahom a rozsahom vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 

programu v ZŠ. Za riešenie úloh písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry a matematiky môže žiak získať maximálne 18 bodov v každom 

predmete.  

Podmienkou na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie aspoň 6 bodov z 

celkového počtu bodov v každom predmete, čo predstavuje 33,3%.  

  

Časový limit trvania prijímacej skúšky z profilových predmetov je 45 minút.  

  

2. Body za študijné výsledky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a  

matematika zo ZŠ v druhom polroku 8. a prvom polroku 9. ročníka. (Tabuľka č. 2)  
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Tabuľka č.2   

známka zo  

slovenského jazyka 

a literatúry  

známka z  

matematiky  

Počet bodov 

za druhy  
polrok          

8. ročník  

Počet bodov 

za prvý  

polrok        

9. ročník  

1  1  5  5  

2  2  4  4  

3  3  3  3  

4  4  0  0  

  

za prospech zo ZŠ maximálne 20 bodov (8. ročník 10 bodov + 9. ročník 10 

bodov)  

  

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

hodnotenie,  bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho 

roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

  

  

3. Body za umiestnenie v predmetových olympiádach: (max. 10b.)  

  

   10-8 bodov za 1.-3. miesto v celoštátnom kole  

  7-5  bodov za 1.-3. miesto v krajskom kole 

4-2  body   za 1.-3. miesto v okresnom kole.  

  

Za umiestnenie v predmetových olympiádach v 8. a 9. ročníku z predmetov CJ, MAT, FYZ 

a GEO. Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach, započítava sa len jeden výsledok s 

najvyšším počtom bodov. Uchádzač priloží ku prihláške doklad o výsledku (diplom, resp.  

výsledková listina).   

  

Celkový počet bodov pridelených žiakovi, ktorý vykonal prijímacie skúšky, sa 

vypočíta  ako súčet bodov získaných:  

 za testy prijímacích skúšok z profilových predmetov  

 za študijné výsledky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a  

matematika zo ZŠ v 8. a 9. ročníku (Tabuľka č. 2)  

 za umiestnenie v predmetových olympiádach  
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Na základe súčtu bodov sa zostaví pre každý odbor poradie uchádzačov, ktorí 

prijímacie skúšky vykonali úspešne.   

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať na prijímacom konaní je 66 bodov (za 

prijímacie skúšky 36 bodov + za prospech 20 bodov + za umiestnenie v predmetových 

olympiádach 10 bodov), minimálny počet bodov na úspešné vykonanie prijímacích 

skúšok je 12.   

  

V prípade rovnakých výsledkov na prijímacích skúškach, budú platiť nasledovné 

kritériá:   

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 prijímacej skúšky  

b) vyšší bodový zisk v súčte za testy z prijímacích skúšok z oboch profilových 

predmetov  

c) vyšší bodový zisk za študijné výsledky zo ZŠ z profilových predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika za II. polrok 8.ročníka a I. polrok 9. ročníka  

  

III. Podmienky prijímacieho konania do učebných odborov  
 

2466H mechanik opravár – koľajové vozidlá / mechanička opravárka – koľajové 

vozidlá – duálny systém 

2683H elektromechanik – silnoprúdová technika / elektromechanička - 

silnoprúdová technika – duálny systém 

3762H železničiar / železničiarka – duálny systém 

3763H mechanik poštovej prevádzky a prepravy / mechanička poštovej 

prevádzky a prepravy – duálny systém 

3770H mechanik železničnej prevádzky / mechanička železničnej prevádzky – 

duálny systém 

  

1. Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie:   

- získanie nižšieho stredného vzdelania podľa §16 ods.3 písm. b) zákona č. 245/2008  

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

zákonov  

- zdravotná spôsobilosť (len pre odbor  3762H železničiar / železničiarka – duálny 

systém) 
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2. Súčasťou prihlášky žiaka na štúdium v duálnom systéme vzdelávania je 

potvrdenie     o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania, ktoré mu vydá      zamestnávateľ.  

 

3. Ďalšie dokumenty, ktoré treba pripojiť k prihláške na strednú školu: 

- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať študijný odbor 

3762H železničiar / železničiarka – duálny systém 

- Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí Správu z 

diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršiu ako dva roky 

- Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí vyjadrenie lekára so 

špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania. 

- Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou doloží Potvrdenie o zmenenej 

pracovnej schopnosti. 

- Uchádzač, ktorý bol z niektorého predmetu na vysvedčení hodnotený slovne, 

predkladá k prihláške kópie vysvedčení s príslušným slovným hodnotením. 

  

  

4. Do trojročných učebných odborov budú prijímaní žiaci bez prijímacej skúšky 

( § 65 ods. 4 zákona 245/2008)  

  

Prihlásení žiaci do triedy sa usporiadajú v zostupnom poradí, ktoré vznikne súčtom 

bodov získaných za:  

  

 za študijné výsledky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra  a 

matematika zo ZŠ v druhom polroku 8. a prvom polroku 9. ročníka. 

(tabuľka č.2)  

  za prospech zo ZŠ maximálne 20 bodov (8. ročník 10 bodov + 9. ročník 10 bodov)  

  

žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku 

uvedené  „absolvoval,“ bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou.  

  

 za umiestnenie v predmetových olympiádach v 8. a 9. ročníku z predmetov 

CJ, MAT, FYZ a GEO. Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach, 
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započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov. Uchádzač priloží 

ku prihláške doklad o výsledku (diplom, resp. výsledková listina). (Max. 10 

bodov.)  

  

10-8 bodov za 1.-3. miesto v celoštátnom kole  

  7-5 bodov za 1.-3. miesto v krajskom kole  

  4-2 body   za 1.-3. miesto v okresnom kole  

  

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať na prijímacom konaní je 30 bodov (za 

študijné výsledky 20 bodov + za umiestnenie v predmetových olympiádach 10 bodov).  

  

5. V prípade rovnosti bodov budú platiť nasledovné kritériá:  

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 prijímacieho konania  

b) vyšší bodový zisk za študijné výsledky zo ZŠ z profilových predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika za II. polrok 8.ročníka a I. polrok 9. ročníka  

c) lepší priemer známok z hodnotenia za prvý polrok 9. ročníka  

   

Počet prijatých žiakov je limitovaný určeným najvyšším počtom žiakov 1. ročníka na 

školský rok 2024/2025.  

  

6. Riaditeľka prijíma samostatne uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v učebnom 

odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho 

vzdelávania. 

   

  

IV. Záverečné ustanovenia  

  

1. V súlade s § 65 ods. 3 zákona č. 245/20089 Z. z. jednotné kritéria na úspešné 

vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre termíny prijímacieho 

konania určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého 

sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.  

 

2. Riaditeľka strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí/neprijatí najneskôr do 17. mája 2024 pre prvé kolo a najneskôr do 21. 

júna 2024 pre druhé kolo. 
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3. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  zverejní riaditeľka 

strednej školy na webovom sídle strednej školy a na výveske školy 17. mája 2024 

(v čase od 0:00 do 23:59 hod.) pre prvé kolo a 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 

23:59 hod.) pre druhé kolo. Riaditeľka strednej odbornej školy 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 bodov získaných 

pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne 

alebo neúspešne. 

  

4. Riaditeľka strednej odbornej školy dopravnej v súlade s § 67, ods. 4 zákona č. 

245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným 

číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri 

prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne 

alebo neúspešne.   

  

5. V počte uchádzačov, prijatých do prvého ročníka, bude rezervovaný aj potrebný 

počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných 

dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení.  

   

6. Uchádzačom, ktorí sa zo závažných dôvodov nemohli zúčastniť na prijímacej 

skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr do 

31.08.2024. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte 

žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.  

  

7. Zákonný zástupca najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí 

strednej škole nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. Po potvrdení o nastúpení na 

štúdium ďalšie rozhodnutia o prijatí zo škôl uvedených v prihláške strácajú 

platnosť. Termín pre druhé kolo je do 26. júna 2024 (23:59 hod.). 
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8. Ak zákonný zástupca nepotvrdí prijatie na strednú školu, rozhodnutie o prijatí na 

štúdium na strednej škole je neplatné. Zároveň na uvoľnené miesto v súlade s 

kritériami bude prijatý žiak, ktorý je prvý v poradí neprijatých žiakov a jeho 

zákonný zástupca podal odvolanie. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať pri 

uvoľnení ďalších miest v jednotlivých študijných a učebných odboroch.  

 

9. SOŠ dopravná  bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré budú podané v stanovenom 

termíne, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský 

informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy s 

podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného 

zákonného zástupcu. Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, priložia písomné 

vyhlásenie k podaniu týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje 

v správnom konaní.  

 

10. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača 

odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 

podáva u riaditeľky školy PhDr. Jarmily Matejčíkovej. O odvolaní rozhoduje 

Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu prostredníctvom riaditeľky 

školy.  

  

Prerokované pedagogickou radou dňa: 14.11.2022   

             

Martin-Priekopa  dňa 14. 11. 2022  

  

     PhDr. Jarmila Matejčíková  

   riaditeľka školy  

  


