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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA STREDNEJ 
PRIEMYSELNEJ ŠKOLY TECHNICKEJ V MARTINE 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 
I. 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štvorročného štúdia na SPŠ Martin pre školský rok 

2022/2023 sa uskutoční podľa 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 zmysle Usmernenia MŠVVaŠ 
k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 

2. V školskom roku 2022/2023 budú otvorené študijné odbory s plánovaným počtom prijatých študentov 
(plán výkonov) podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Študijný odbor Počet Profilové 

predmety1 kód Názov (skratka) žiakov 
2387 M Mechatronika (MET) štvorročné štúdium 20 SJL, M 
2675 M Elektrotechnika (ELE)  štvorročné štúdium 11 SJL, M 
3918 M Technické lýceum (TLY)  štvorročné štúdium 11 SJL, M 
3968 M Logistika (LOG)) štvorročné štúdium 20 SJL, M 
2561 M Informačné a sieťové technológie (IST) štvorročné štúdium 44 SJL,M 
3. Prihlásení žiaci (ďalej len uchádzači) 9. ročníka ZŠ budú vykonávať prijímaciu skúšku v súlade s §66 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Pri rozhodovaní o prijatí sa bude prihliadať na výsledky prijímacej skúšky, ako aj na to, 
či je uchádzač úspešným riešiteľom alebo víťazom matematickej, fyzikálnej olympiády, alebo 
technicky zameranej súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania (§67 ods. 5 školského zákona). 

4. Uchádzači budú vykonávať prijímaciu skúšku z profilových predmetov písomnou formou v rozsahu podľa 
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole. 

5. Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne podali riadne 
vyplnenú prihlášku na strednú školu – do 20.3.2022. 

6. Termíny konania prijímacích skúšok sú stanovené v 1. kole na pondelok 2.5.2022 a podľa potreby 
vzhľadom na počet uchádzačov aj 3.5. 2022, ďalej v pondelok 9.5.2022 a podľa potreby vzhľadom na 
počet uchádzačov aj 10.5.2022. 

7. V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka na základe 
výsledkov prvého kola prijímacích skúšok, môže riaditeľ školy do 6.6.2022 po prerokovaní v pedagogickej 
rade vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania. Prijímacie konanie v druhom kole sa uskutoční 21.6.2022. 

8. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe platnej správy z Centra pedagogicko – 
psychologického poradenstva a prevencie môže vykonávať prijímacie skúšky podľa odporúčania 
špeciálneho pedagóga, ak jeho zákonný zástupca odovzdá odporúčania špeciálneho pedagóga alebo 
psychológa a platnú správu nie staršiu ako dva roky z pedagogicko – psychologického vyšetrenia (alebo 
jej kópiu), v ktorej bude uvedené, do ktorej skupiny zdravotného znevýhodnenia žiak patrí spolu 
s prihláškou do 20.3.2022. 

9. 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. 

 

 

 

                                                        
1 SJL - slovenský jazyk a literatúra; M - matematika 



II. 

Kritériá prijímacieho konania 
             

1. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahne minimálne 80 % 
v každom vyučovacom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) samostatne. Bude mu 
pridelený maximálny počet bodov, ktoré by mohol z vyššie uvedených predmetov prijímacej skúšky 
získať. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní 
pred termínom konania prijímacích skúšok  

2. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich 
konania. 

3. Pri hodnotení výsledkov prijímacieho konania môže uchádzač získať: 
a) za prospech na základnej škole preferenčné body podľa známok z polročnej klasifikácie z 9. ročníka 

a to z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika podľa nasledovného kľúča za jednotku 
z každého predmetu 5 bodov, za dvojku 4 body, za trojku 3 body za štvorku 2 body. 
Uchádzačom, ktorí majú na prihláške  za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 
„absolvoval alebo slovné hodnotenie“, bude nahradené hodnotenie hodnotením z daného predmetu 
z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený známkou. Maximálne môže žiak 
získať za známky 10 bodov. 
 

b) Podmienkami prijímacieho konania sú absolvovanie písomných testov z každého predmetu 
(osobitne zo slovenského jazyka a literatúry a osobitne z matematiky), v dĺžke trvania 45 minút,   
podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej 
škole, 

c) za každé percento úspešnosti v profilovom predmete prijímacej skúšky 1 bod, t.j. maximálne 100 
bodov za každý profilový predmet, pričom získaný počet bodov sa zaokrúhli na celé číslo. 
Podmienkou úspešnosti prijímacej skúšky je získanie minimálne 20 bodov z každého predmetu 
skúšky, 

d) body za externé testovanie v každom vyučovacom predmete samostatne (slovenský jazyk 
a literatúra, matematika) podľa percentuálnej úspešnosti (príklad: 50 % úspešnosť z matematiky 
a 50 % úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry = 100 bodov), 
V prípade, že jeden z uchádzačov danú podmienku nebude môcť splniť (napr. ak sa žiak nezúčastní 
T9), škola započíta žiakovi taký počet bodov z daného predmetu, aký dosiahol v prijímacej skúške 
z daného predmetu. 
To isté platí aj pre žiaka, ktorý sa z objektívnych dôvodov nezúčastní testovania T9. 
V prípade, ak sa žiak nezúčastní testovania T9, ako doklad o ukončení nižšieho stredného 
vzdelania doloží kópiu vysvedčenia z 9. ročníka. (odporúčanie z MŠVVŠ aŠ SR z 15.2.) 

e) maximálne 32 bodov za umiestnenie alebo úspešné riešenie olympiády z predmetov matematika, 
fyzika, alebo inej technickej súťaži, vo vyššej ako školskej súťaži v posledných dvoch rokoch štúdia. 
Za úspešné riešenie získa uchádzač na okresnej úrovni 2 body za predmet, na krajskej úrovni 3 
body za predmet. 
Bodový zisk za umiestnenie v okresnom, resp. vyššom kole je uvedený v tabuľke hodnôt. Zarátava 
sa len doložený výsledok a najvyššia súťaž v príslušnom predmete a ročníku. 
Pri prideľovaní  bodov za umiestnenie v matematickej, fyzikálnej olympiáde, alebo inej technicky 
zameranej súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, bude uplatnený bodový systém podľa 
tabuľky hodnôt: 

 
Miesto 

(úroveň) 
 Body za umiestnenie v súťaži 

MAT FYZ Technická súťaž 
1. m. (vyš.) 8 8 8 
2. m. (vyš.) 7 7 7 
3. m. (vyš.) 6 6 6 
1. m. (okr.) 5 5 5 
2. m. (okr.) 4 4 4 
3. m. (okr.) 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Maximálny možný počet získaných bodov  v konaní prijímacej skúšky je 410 bodov plus 32 bodov za 
olympiády( príklad 100 bodov za každý predmet prijímacej skúšky plus 100 bodov monitor za každý 
predmet, plus 10 bodov za prospech v deviatom ročníku na polroku a plus body za súťaže max.32). 

5. Prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a po zoradení od najvyššieho 
k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest 
v príslušnom študijnom odbore. 

6. Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku a po zoradení podľa počtu bodov nedosiahnu 
umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest v študijnom odbore, budú neprijatí pre 
nedostatok miesta. 

7. Pri rovnosti bodov o poradí uchádzačov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: 
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú 

pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania, 
b) priemerný prospech z profilových predmetov v I. polroku 9. ročníka ZŠ, 
c) priemerný prospech zo všetkých predmetov (mimo výchov) v I. polroku 9. ročníka ZŠ, 
d) priemerný prospech z profilových predmetov na konci 8. ročníka ZŠ, 
e) priemerný prospech zo všetkých predmetov (mimo výchov) na konci 8. ročníka ZŠ, 
f) priemerný prospech zo všetkých predmetov (mimo výchov) na konci 7. až 9. ročníka ZŠ. 

8. Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške a bude riadne 
ospravedlnený, v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín, najneskôr v poslednom 
týždni augusta 2022. Dôvod neúčasti oznámi zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi 
strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade 
rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do 1. ročníka. 
 

III. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky 
prijímacieho konania. 

2. Výsledky prijímacieho konania budú na hlavnom vchode školy ako aj na www stránke 
školy(www.spsmt.sk) zverejnené dňa 18. 5. 2022. Zoznam uchádzačov bude obsahovať poradie 
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom, ktorí budú zoradení podľa celkového počtu bodov 
získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, alebo 
neúspešne. 

3. Zákonný zástupca žiaka najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole 
nastúpenie alebo nenastúpenie žiaka na štúdium. V prípade potvrdenia o nastúpení ostatné  rozhodnutia 
o prijatí na  odbory  vzdelávania, ktoré boli  uvedené v  prihláške,  strácajú platnosť. Po tomto termíne 
a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca rozhodnutie o prijatí platnosť. 

4. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania uchádzača vydá riaditeľ školy najneskôr do18.5.2022. 
5. Neprijatý uchádzač, jeho zákonný zástupca, sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí odvolať 

v lehote do piatich dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom riaditeľa SPŠ Martin na Úrad Žilinského 
samosprávneho kraja, odbor školstva a športu, ulica Komenského 48, 011 09 Žilina. 
 
 
Prerokované pedagogickou radou a schválené riaditeľom školy dňa: 27. januára 2022 
 
          Ing. Dagmar Najšlová 

                                                                                                      riaditeľka školy, v.r. 


