
  

Stredná odborná škola 

S T A V E B N Á 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja 

Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš 

 

z r i a ď o v a t e ľ  

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši 

pre prijatie uchádzačov do nadstavbového a externého štúdia  

pre školský rok 2021/2022 

Riaditeľka Strednej odbornej školy stavebnej, Školská 8, Liptovský Mikuláš podľa § 62 

ods. 9 a § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov stanovuje kritéria pre prijímanie uchádzačov v školskom roku 

2021/2022 do nadstavbového štúdia a externého štúdia. 

Termín prijímacieho konania:  I. termín dňa 22. júna 2021  

II. termín dňa 26. augusta 2021 

I. ZÁSADY PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA 

Plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022: 

p.č. študijný/učebný odbor kód odboru 
forma 

štúdia 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

1. 
strojárstvo – výroba, montáž a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 
2414 L 01 denná 

1 30 

2. stavebníctvo 3659 L denná 

 spolu   1 30 

1. Uchádzači o štúdium do nadstavbového štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky za 

podmienok, že doručia kompletne vyplnenú prihlášku NŠ na študijný odbor v prvom 

termíne do 31. mája 2021, alebo v druhom termíne do 31. júla 2021 a preukážu, že úspešne 

ukončili štúdium v učebnom odbore záverečnou skúškou – dosiahli stredné odborné 

vzdelanie. V prípade rovnakého prospechu rozhoduje lepšia známka z cudzieho jazyka. 

2. Rozhodnutia o prijatí k štúdiu pre prijatých uchádzačov v prvom termíne budú pripravené 

na odovzdanie 23.06.2021 a v druhom termíne 27.08.2021. 

3. Zápis prijatých uchádzačov bude prebiehať na riaditeľstve SOŠ stavebnej, Školská 8, v čase 

7,00 – 13,00 hod., v prvom termíne v dňoch od 23.06.2021 do 30.06.2021 a v druhom 

termíne od  27.08.2021 do 31.08.2021. 

4. Ak počet záujemcov o štúdium bude menší, ako je schválený od zriaďovateľa, budú všetci 

prijatí bez ohľadu na predchádzajúci prospech. V prípade, že na daný študijný odbor sa 

prihlási viac uchádzačov, o poradí rozhodne dosiahnutý priemerný prospech na konci 

školského roka v 1., 2.ročníku a za 1.polrok v 3. ročníku SOŠ.  

5. Ak po zápise nebude naplnený stanovený počet uchádzačov o nadstavbové štúdium 

riaditeľka školy prijme uchádzačov, ktorí sa umiestnili na nižších miestach pod čiarou. 
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II. ZÁSADY PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO EXTERNÉHO ŠTÚDIA 

Plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022: 

p.č. študijný/učebný odbor kód odboru 
forma 

štúdia 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

1. staviteľstvo 3650 M 

externá 1 20 

2. operátor stavebnej výroby 3656 K 

3. mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 K 

4. murár 3661 H 

5. strechár 3684 H 

6. inštalatér 3678 H 

7. strojný mechanik 2464 H 

8. elektromechanik - silnoprúdová technika 2683 H 11 

9. autoopravár - mechanik 2487 H 01 

10. maliar 3675 H 

11. montér suchých stavieb 3668 H 

 spolu   1 20 

1. Uchádzači o štúdium do externého štúdia v učebných aj študijných odboroch budú prijatí 

bez prijímacej skúšky za podmienok, že doručia kompletne vyplnenú prihlášku EŠ na 

štúdium v prvom termíne do 31. mája 2021, alebo v druhom termíne do 31. júla 2021 

a preukážu, aké štúdium ukončili – aké dosiahli najvyššie vzdelanie. 

2. Rozhodnutia o prijatí k štúdiu pre prijatých uchádzačov do externého štúdia v učebných 

a študijných odboroch budú pripravené na odovzdanie 23.06.2021 a v druhom termíne 

27.08.2021. 

3. Zápis prijatých uchádzačov do externého štúdia v učebných a študijných odboroch bude 

prebiehať na riaditeľstve SOŠ stavebnej, Školská 8, v čase 7,00 – 13,00 hod., v dňoch od 

23.06.2021 do 30.06.2021 a v druhom termíne od  27.08.2021 do 31.08.2021. 

4. Skladba jednotlivých učebných a študijných odborov v triede bude závisieť od záujemcov 

o externé štúdium. 

III. VŠEOBECNÉ POKYNY  

Po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania budú zverejnené výsledky prijatých 

uchádzačov do nadstavbového štúdia a externého štúdia v učebných a študijných odboroch do 

troch pracovných dní odo dňa termínu ukončenia prijímacieho konania pod pracovnými kódmi 

na webovej stránke školy www.sosslm.sk a na vstupných dverách školy. 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 15.04.2021. 

V Liptovskom Mikuláši 07.05. 2021  

Ing. Jana Ursínyová 

riaditeľka poverená vedením školy  

http://www.sosslm.sk/

