
SOŠ TECHNICKÁ, DUKELSKÝCH HRDINOV 2, LUČENEC – 

Eduid školy 100010044 

                                                                                                                    
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023             

                                                                                                                                               

V školskom roku 2022/23 otvárame nasledovné študijné a učebné odbory s nasledovným 

počtom ţiakov:                                                                                                                               

Študijné odbory– 4 ročné                                                                                                    

3447 K       Grafik digitálnych médií – 11 ţiakov                                                                                  

2697 K       Mechanik elektrotechnik – 11 ţiakov 

2682 K       Mechanik počítačových sietí – 21 ţiakov 

3656 K       Operátor stavebnej výroby – 11 ţiakov 

3658 K       Mechanik stavebnoinštalačných zariadení – 11 ţiakov                                                                  

Učebné odbory – 3 ročné                                 

3661 H       Murár – 10 ţiakov 

3668 H       Montér suchých stavieb – 10 ţiakov                                                                           

Učebné odbory – 2 ročné                           

3686 F        Stavebná  výroba – 31 ţiakov                                                                                                                     

Termín konania prijímacích skúšok :                                                                                                        

1. kolo PS                                                                                                                                           

1. termín  - 2. a 3. 5. 2022                                                                                                                  

2. termín  - 9. a 10. 5. 2022                                                                                                                  

2. kolo PS - 21. 6. 2022                             

                                                                                                                                                                                                 

Kritériá pre prijatie:                                                                                                                            

A/  doručená prihláška na našu školu, s uvedením príslušného študijného alebo učebného 

odboru, do ktorého sa uchádzač hlási. V odbore 3661 H  Murár sa vyţaduje aj zdravotná 

spôsobilosť. 

B/  ţiaci, ktorí sa hlásia do učebného odboru 2-ročného budú prijatí bez prijímacích 

skúšok a bez zohľadnenia študijných výsledkov zo základnej školy                                                                         

C/  ţiaci, ktorí sa hlásia do učebných odborov 3-ročných budú prijatí bez prijímacích 

skúšok na základe zohľadnenia študijných výsledkov zo základnej školy – priemer 

známok za 2.polrok 8.ročník a 1. polrok 9. ročník                                                                                                   

D/  ţiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov 4-ročných musia vykonať prijímaciu 

skúšku  z matematiky ( MAT ) a zo slovenského jazyka a literatúry( SJL ). Na písomnej 

prijímacej skúške môţe ţiak získať max. 50 bodov ( MAT – 25 bodov, SJL – 25 bodov). 

Ţiak vyhovel písomnej prijímacej skúške, ak získal min. 10 bodov ( z kaţdého predmetu 

samostatne aspoň 5 bodov )                                                                                             

Bez prijímacích skúšok budú prijatí ţiaci, ak splnili podmienku na T9-úspešnosť aspoň 

80%                                                                                                                                 

E/  v prípade rovnosti počtu získaných bodov na písomných prijímacích skúškach budú 

uprednostnení ţiaci, ktorí dosiahli lepší súhrnný študijný priemer známok na ZŠ 8. ročník 

a 9. ročník 1. polrok ( bez výchovných predmetov ) a sú úspešnými riešiteľmi okresných 

kôl MO,FO, OSJL.                                                                                                                                             

Počet prijatých ţiakov do jednotlivých odborov musí byť v súlade so schváleným plánom 

výkonov.                                                                                                                 

Kritériá pre prijatie ţiakov do jednotlivých odborov v školskom roku 2021/2022 boli 

prerokované na pedagogickej rade 27.1.2022.                                                                                                 

Ak sa uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca nedostaví na zápis - nedoručí záväzné 

potvrdenie o nastúpení na štúdium, zruší sa rozhodnutie o prijatí a voľné miesto sa 

ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa poradia.  

                                                                               

                                                                                                        

V Lučenci 24.2.2022                                           Ing. Peter Danko       

                                                                  riaditeľ školy      

                                                                                                                    



SOŠ TECHNICKÁ, DUKELSKÝCH HRDINOV 2, LUČENEC – 

Eduid školy 100010044 

                                                                                                                    
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024             

                                                                                                                                               

V školskom roku 2023/24 otvárame nasledovné študijné a učebné odbory:                                                                                                                               

Študijné odbory– 4 ročné                                                                                                    

3447 K       Grafik digitálnych médií                                                                                 

2697 K       Mechanik elektrotechnik  

2682 K       Mechanik počítačových sietí  

3656 K       Operátor stavebnej výroby  

3658 K       Mechanik stavebnoinštalačných zariadení                                                                  

Učebné odbory – 3 ročné                                 

3661 H       Murár  

3668 H       Montér suchých stavieb                                                                         

Učebné odbory – 2 ročné                           

3686 F        Stavebná  výroba                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                            

Kritériá pre prijatie:                                                                                                                            

A/  doručená prihláška na našu školu, s uvedením príslušného študijného alebo učebného 

odboru, do ktorého sa uchádzač hlási. V odbore 3661 H  Murár sa vyţaduje aj zdravotná 

spôsobilosť. 

B/  ţiaci, ktorí sa hlásia do učebného odboru 2-ročného budú prijatí bez prijímacích 

skúšok a bez zohľadnenia študijných výsledkov zo základnej školy                                                                         

C/  ţiaci, ktorí sa hlásia do učebných odborov 3-ročných budú prijatí bez prijímacích 

skúšok na základe zohľadnenia študijných výsledkov zo základnej školy – priemer 

známok za 2.polrok 8.ročník a 1. polrok 9. ročník                                                                                                   

D/  ţiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov 4-ročných musia vykonať prijímaciu 

skúšku  z matematiky ( MAT ) a zo slovenského jazyka a literatúry( SJL ). Na písomnej 

prijímacej skúške môţe ţiak získať max. 50 bodov ( MAT – 25 bodov, SJL – 25 bodov). 

Ţiak vyhovel písomnej prijímacej skúške, ak získal min. 10 bodov ( z kaţdého predmetu 

samostatne aspoň 5 bodov )                                                                                             

Bez prijímacích skúšok budú prijatí ţiaci, ak splnili podmienku na T9-úspešnosť aspoň 

80%                                                                                                                                 

E/  v prípade rovnosti počtu získaných bodov na písomných prijímacích skúškach budú 

uprednostnení ţiaci, ktorí dosiahli lepší súhrnný študijný priemer známok na ZŠ 8. ročník 

a 9. ročník 1. polrok ( bez výchovných predmetov ) a sú úspešnými riešiteľmi okresných 

kôl MO,FO, OSJL.                                                                                                                                             

Počet prijatých ţiakov do jednotlivých odborov musí byť v súlade so schváleným plánom 

výkonov.                                                                                                                 

Kritériá pre prijatie ţiakov do jednotlivých odborov v školskom roku 2021/2022 boli 

prerokované na pedagogickej rade 27.1.2022.                                                                                                 

Ak sa uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca nedostaví na zápis - nedoručí záväzné 

potvrdenie o nastúpení na štúdium, zruší sa rozhodnutie o prijatí a voľné miesto sa 

ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa poradia.  

                                                                               

                                                                                                        

V Lučenci 24.2.2022                                           Ing. Peter Danko       
                                                                  riaditeľ školy                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                      


