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Podmienky prijímacieho 

konania do 1.ročníka 

2023/2024 

Stredná odborná škola 

stavebná 
Školská 8 

031 45 Liptovský Mikuláš 

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.10.2022 – odsúhlasené počty žiakov zriaďovateľom 

EDUID školy: 100007785 

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..  

Pre uvedený školský rok určí MŠVVaŠ SR do 15. októbra termíny konania prijímacích skúšok a termín 

zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania s účinnosťou od 1.1.2022 

nasledovne: 

1.termín 04. mája 2023 

2.termín 09. mája 2023 

V zmysle § 16 ods. 3 písm. b zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) do prvého 

ročníka Strednej odbornej školy stavebnej môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie 

podľa §16 ods.3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom 

zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné 

odbory a tieto údaje zverejní na webovej stránke školy www.sosslm.sk do 31. marca 2023 (podľa §65 ods. 1 

školského zákona).  

Riaditeľka Strednej odbornej školy stavebnej, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš môže pre školský rok 

2023/2024 prijať nasledujúci počet žiakov v stanovených odboroch: 

 

kód odboru názov odboru počet tried plán žiakov 

 ŠTUDIJNÉ ODBORY – 4-ročné štúdium   

3650 M staviteľstvo 1,5 28 

3658 K 
mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

0,5 10 
mechanička stavebnoinštalačných zariadení 

 spolu 2 38 

 UČEBNÉ ODBORY – 3-ročné štúdium   

3661 H 
*murár 

1 

8 
*murárka 

3678 H 
inštalatér 

8 
inštalatérka 

3684 H 
*strechár 

4 
*strechárka 

2464 H 
*strojný mechanik 

1 

8 
*strojná mechanička 

2487 H 01 
*autoopravár - mechanik 

8 
*autoopravárka - mechanička 

2683 H 11 
elektromechanik - silnoprúdová technika 

4 
elektromechanička - silnoprúdová technika 

 spolu 2 40 

* Podľa 64 ods. 1 zákona 245/2008 určilo MŠVVaŠ učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná 

spôsobilosť. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore 

na prihláške na štúdium. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245


Prijímacie konanie SOSŠLM        2 

Prijímacie konanie do 1.ročníka denného štúdia bude prebiehať v súlade so zákonom č.   viď nižšie   Z. 

z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

245/2008 § 62 až § 68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  

61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave, 

71/1967 o správnom konaní, 

18/2018  o ochrane osobných údajov 

a) Prijímacieho konania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý si v zákonom stanovenom termíne podal 

riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu s požadovanými prílohami  do 20.marca 2023 

elektronicky cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR 

(od 1. januára 2022) podaním poštou alebo osobne strednej škole spolu s prílohami. 

Uchádzač o štúdium bude prijatý iba na ten študijný alebo učebný odbor, na ktorý si podal prihlášku. 

b) O prijatí žiaka so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľka školy na základe: 

— písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o individuálne začlenenie v bežnej triede strednej 

školy,  

— individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, podľa ktorého bol vzdelávaný na základnej 

škole,  

— správy z diagnostického vyšetrenia, ktorú žiak pripojí k prihláške a nie je staršia ako dva roky, 

— žiadosti o úpravu prijímacej skúšky (ak o ňu majú zákonní zástupcovia žiaka záujem), 

— každý prípad záujemcu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami o štúdium bude 

posudzovaný individuálne prijímacou komisiou na základe daností uchádzača a odborného 

posudku pedagogicko-psychologickej poradne. 

Forma prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – upravené podmienky:  

— predĺženie času na vypracovanie testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,  

— možnosť používať kompenzačné pomôcky, ktoré používajú počas celej školskej dochádzky,  

— úprava formátu testovacieho nástroja, 

c) Podmienky prijatia uchádzača: 
— Zdravotná spôsobilosť uchádzača – v uvedených učebných odboroch sa potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený učebný odbor pre školský rok 2023/2024 

vyžaduje (podľa určenia MŠVVaŠ SR).  

— Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá s prihláškou potvrdenie o zmenenej 

pracovnej schopnosti.  

— Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá s prihláškou vyjadrenie lekára so 

špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor 

vzdelávania, o ktorý sa uchádza.  

— Uchádzač so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP) predkladá s prihláškou 

správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 

dva roky s odporúčaniami na úpravu podmienok prijímacích skúšok.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-61
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18
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A. študijné odbory 
Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred 

termínom ich konania. 

V zmysle § 65 ods. 6 zákona 245/2008 riaditeľka SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši 

určuje pre všetky študijné odbory na obidva termíny kritériá prijímania žiakov na základe:  

a) splnenia podmienok pre prijatie bez prijímacej skúšky, 

b) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z 

výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z matematiky,  

c) na základe prospechu zo ZŠ,  

d) účasti na predmetových olympiádach a súťažiach 

1. Kritériá pre prijímanie žiakov do študijných odborov:  

Uchádzač, ktorý (po doručení výsledkov testovania) dosiahne v T9 úspešnosť 80% a viac 

z obidvoch predmetov je prijatý automaticky, bude o tejto skutočnosti informovaný 

a riaditeľka školy mu zašle rozhodnutie o prijatí na zvolené štúdium. 

V rámci prijímacieho konania žiakovi bude pridelený plný počet bodov za prijímacie 

skúšky a bude posudzovaný spolu s uchádzačmi, ktorí realizovali prijímacie skúšky. 

O celkovom poradí ostatných uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je výsledný súčet 

bodov za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, za bonifikáciu 

za prospech na ZŠ a za bonifikáciu za súťaže.  

1.1. Maximálny počet bodov na písomnej prijímacej skúške  

— slovenský jazyk a literatúra (test zo základného učiva ZŠ) - 30 bodov  

— matematika (test zo základného učiva ZŠ) - 30 bodov  

— Ak uchádzač dosiahol v testovaní T9 úspešnosť 80% a viac len v jednom 

predmete, za prijímaciu skúšku v tomto predmete sa mu započíta maximálny počet 

bodov - 30 bodov a písomnú skúšku vykoná len z druhého (menej úspešného) 

predmetu. 

— Za úspešne vykonanú skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o 

štúdium dosiahne aspoň minimálny počet bodov z jednotlivých predmetov skúšky: 

— min 7 bodov zo slovenského jazyka a literatúry (6 a menej - nevyhovel), 

— min 7 bodov z matematiky (6 a menej - nevyhovel). 

— Ak uchádzač získa z ktoréhokoľvek predmetu prijímacej skúšky menej bodov, než 

je stanovený minimálny počet, bude považovaný za neúspešného a nebude 

zaradený do poradia žiakov pre prijímanie na štúdium. 

— Trvanie skúšky: —  zo slovenského jazyka a literatúry - 45 minút, 

— z matematiky - 45 minút, 

— pre žiakov spĺňajúcich kritéria bodu 1.6 bude čas predĺžený 

o 25% (12 min.). 

1.2. Hodnotenie študijných výsledkov zo základnej školy 

— V prípade slovného hodnotenia na vysvedčení sa použije prevod slovného 

hodnotenia na známku: 1 - veľmi dobré výsledky, 2 - dobré výsledky, 3 - 

uspokojivé, 4 – neuspokojivé, aj keď je možné očakávať rozdiely v slovnom 

hodnotení jednotlivých škôl.  

— V prípade, ak ZŠ použila pre hodnotenie predmetu „absolvoval“, nahradí sa  toto 

hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho polroka,  v ktorom bol 

žiak hodnotený známkou. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
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— Za dosiahnuté výsledky v prospechu v ZŠ v 8. ročníku (na konci školského roka) a 

v 9. ročníku (za 1. polrok školského roka) budú pridelené body podľa študijného 

priemeru  (za každý ročník osobitne) – max. počet 26 bodov. 

 

 

 

Tab.A 

 

 
 

pokračovanie 

Tab.A 

Priemerný prospech Počet bodov 

1,00 13 

1,01 - 1,25 12 

1,26 - 1,50 10 

1,51 – 2,00 8 

2,01 – 2,25 6 

2.26 – 2,50 4 

2.51 – 2,75 2 

2,76 a viac  0 

— Do priemerného prospechu sa započítavajú tieto povinné vyučovacie predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika, dejepis a zemepis 

= ďalej „profilové predmety“ 

1.3. Pridelenie bodov za účasť v matematických a fyzikálnych súťažiach (max. 3 

súťaže, max. 60 bodov) 

Tab. B 

Umiestnenie 
Oblastné /okresné 

kolo 
Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

10 bodov,  

9 bodov,  

8 bodov 

15 bodov,  

14 bodov,  

13 bodov 

20 bodov,  

19 bodov,  

18 bodov 

Úspešný riešiteľ 2 body 6 bodov 8 bodov 

— Za účasť a umiestnenie v školskom kole sa body z jednotlivých súťaží neprideľujú. 

Body budú pridelené iba za súťaže: matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, 

turnaj mladých fyzikov, Pytagoriáda, ktorých sa žiak zúčastnil v 8. alebo 

9.ročníku. 

1.4. Pridelenie bodov za účasť v ostatných súťažiach (max. 2 súťaže, 20 bodov) 

Tab. C 

Umiestnenie 
Oblastné /okresné 

kolo 
Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

4 body,  

3 body,  

2 body 

7 bodov,  

6 bodov,  

5 bodov 

10 bodov,  

9 bodov,  

8 bodov 

Úspešný riešiteľ 2 body 3 body 4 body 

— Body budú pridelené za ostatné súťaže: rôzne športové, geografická olympiáda, 

literárne súťaže... 

1.5. Celkové poradie sa určí ako súčet získaných bodov v položkách 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

(max. 166 bodov) 

Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov zostupne. 

Úspešným uchádzačom v každom odbore je ten, ktorý sa umiestni v celkovom poradí 

do stanoveného počtu možných prijatých žiakov. 

1.6. Kritériá v prípade rovnosti súčtu bodov v položke 1.5  
riaditeľka školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:  

1) podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacej skúšky – získa 0,25 

bodu,  

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
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2) po naplnení bodu 1) má vyšší súčet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky z 

matematiky a slovenského jazyka a literatúry – získa 0,01 bodu, 

3) po naplnení bodu 2) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom z 

písomnej časti prijímacej skúšky z matematiky – získa 0,01 bodu, 

4) po naplnení bodu 3) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom z 

písomnej časti prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – získa 0,01 

bodu, 

5) po naplnení bodu 4) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom 

z predmetu matematika v 1. polroku 9.ročníka ZŠ – získa 0,01 bodu, 

6) v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom z 

predmetu slovenský jazyk a literatúra v 1. polroku 9. ročníka.- získa 0,01 bodu 

B. učebné odbory 
V zmysle § 65 ods.5 zákona 245/2008 riaditeľka SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši 

určuje pre všetky učebné odbory na obidva termíny kritériá prijímania žiakov na základe:  

a) splnenia podmienok pre prijatie bez prijímacieho konania, 

b) na základe prospechu zo ZŠ,  

c) účasti na predmetových olympiádach a súťažiach 

2. Kritériá pre prijímanie žiakov do učebných odborov:  

Škola pre uvedený školský rok prijímacie skúšky na overenie vedomostí z predmetov 

podľa § 64 ods. 1 na učebné odbory organizovať nebude.  

Uchádzač, ktorý (po doručení výsledkov testovania) dosiahne v T9 úspešnosť 80% a viac 

z obidvoch predmetov je prijatý automaticky, bude o tejto skutočnosti informovaný 

a riaditeľka školy mu zašle rozhodnutie o prijatí na zvolené štúdium. 

V rámci prijímacieho konania žiakovi bude pridelený plný počet bodov za prijímacie 

skúšky a bude posudzovaný spolu s uchádzačmi, ktorí realizovali prijímacie skúšky. 

O celkovom poradí ostatných uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je výsledný súčet 

bodov za bonifikáciu za prospech na ZŠ, za bonifikáciu za súťaže a za bonifikáciu predmetu  

fyzika.  

Riaditeľka školy prijme bez prijímacej skúšky uchádzačov (žiakov 9.ročníka ZŠ) na 

všetky odbory podľa tohto kľúča a v tomto poradí: 

2.1. Hodnotenie študijných výsledkov zo základnej školy 

— V prípade slovného hodnotenia na vysvedčení sa použije prevod slovného 

hodnotenia na známku: 1 – veľmi dobré výsledky, 2- dobré výsledky, 3 – 

uspokojivé, 4 – neuspokojivé, aj keď je možné očakávať rozdiely v slovnom 

hodnotení jednotlivých škôl.  

— V prípade, ak ZŠ použila pre hodnotenie predmetu „absolvoval“, nahradí sa  toto 

hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho polroka  v ktorom bol 

žiak hodnotený známkou. 

— Za dosiahnuté výsledky v prospechu v ZŠ v 8. ročníku (na konci školského roka) a 

v 9. ročníku (za 1. polrok školského roka) budú pridelené body podľa študijného 

priemeru  (za každý ročník osobitne) – max. počet 24 bodov. 

 

Tab.A 

Priemerný prospech Počet bodov 

do 2,50 12 

2,51 – 3,00 8 

3,01 – 3,50 5 

3,51 – 4,00 3 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245


Prijímacie konanie SOSŠLM        6 

4,01 – 4.50 1 

4,51 – 5,00 0 

— Do priemerného prospechu sa započítavajú tieto povinné vyučovacie predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika, dejepis a zemepis 

= ďalej „profilové predmety“ 

2.2.  Pridelenie bodov za účasť v športových súťažiach a súťažiach technickej 

zručnosti (max. 2 súťaže, max 22 bodov) 

Tab. B 

Umiestnenie 
Oblastné /okresné 

kolo 
Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

5 bodov,  

4 bodov,  

3 bodov 

8 bodov,  

7 bodov,  

6 bodov 

12 bodov,  

11 bodov,  

10 bodov 

Úspešný riešiteľ 2 body 6 bodov 8 bodov 

2.3. Celkové poradie sa určí ako súčet získaných bodov v položkách 2.1, 2.2, (max. 46 

bodov) 

Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov zostupne. 

Úspešným uchádzačom v každom odbore je ten, ktorý sa umiestni v celkovom poradí 

do stanoveného počtu možných prijatých žiakov. 

2.4.Kritériá v prípade rovnosti súčtu bodov v položke 2.3  
riaditeľka školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:  

1) podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacej skúšky– získa 0,25 

bodu, 

2) po naplnení bodu 1) bude uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov za 

testovanie T9MAT, 

3) po naplnení bodu 2) bude uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov za 

testovanie T9SJL, 

4) po naplnení bodu 3) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom 

z predmetu matematika v 1. polroku 9.ročníka ZŠ – získa 0,01 bodu, 

5) po naplnení bodu 4) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom z 

predmetu slovenský jazyk a literatúra v 1. polroku 9. ročníka - získa 0,01 bodu, 

6) po naplnení bodu 5) má vyšší súčet bodov v položke 2.2- získa 0,01 bodu,  

7) po naplnení bodu 6) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom 

z predmetu fyzika v 1. polroku 9.ročníka ZŠ – získa 0,01 bodu. 

3. Záverečné ustanovenia: 

3.1. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (od 0:00 do 23:59 hod.) 

na webovej stránke školy www.sosslm.sk a na vstupných dverách pavilónu A, Školská 

8, podľa § 68 ods.1.. 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. Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

najneskôr do 19. mája 2023. 

3.2. Zápis prijatých uchádzačov je možné realizovať: 

— cez informačný systém školy prijímacieho konania na SŠ v EduPage,  

— podaním na poštovú prepravu, 

— osobne na sekretariáte sosslm. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
http://www.sosslm.sk/
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Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 

2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie. 

Po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory 

vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. 

3.3. Odvolacie konanie uchádzača, ktorý prijímacej skúške vyhovel, avšak pre 

nedostatok miesta nebol prijatý = proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí, sa 

môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do 

piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia a odvolanie doručuje sa cez informačný 

systém prijímacieho konania na SŠ v EduPage. 

V prípade, že po podaní „Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí“, nastupujete na inú 

školu, je potrebné doručiť „Oznámenie o späťvzatí odvolania proti "Rozhodnutiu o 

neprijatí"“. 

3.4. V súlade s § 66 ods. 6, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na 

nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.  

Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2023.  

Prijímacia skúška sa bude konať 20. júna 2023. 

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (od 0:00 do 23:59 hod.) 

na webovej stránke školy www.sosslm.sk a na vstupných dverách pavilónu A, Školská 

8. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 

2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie. 

3.5. Neúčasť uchádzača na prijímacej skúške    
Podľa § 66 ods. 8 zákona 245/2008 uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov 

nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy 

náhradný termín na základe telefonického oznámenia následne potvrdeného 

písomným nahlásením takéhoto uchádzača alebo zákonného zástupcu neplnoletého 

uchádzača, že už je spôsobilý zúčastniť sa konania prijímacej skúšky. 

Dôvod neúčasti na prijímacej skúške písomne oznámi uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky do 08,00 hod..  

Podmienky prijímacieho konania  

— prerokované PEDAGOGICKOU RADOU dňa 26.01.2022, 

— vyjadrenie Rady školy dňa 11.02.2022 

V Liptovskom Mikuláši dňa 14.02.2022 

   

  Ing. Jana Ursínyová 

riaditeľka školy 
 

http://www.sosslm.sk/images/dokumenty_sosslm/prijimacie_skusky/odvolanie-voci-rozhodnutiu-o-neprijati.doc
http://www.sosslm.sk/images/dokumenty_sosslm/prijimacie_skusky/oznamenie_o__spatvzati_odvolania_-proti-rozhodnutiu-o-neprijati.docx
http://www.sosslm.sk/images/dokumenty_sosslm/prijimacie_skusky/oznamenie_o__spatvzati_odvolania_-proti-rozhodnutiu-o-neprijati.docx
http://www.sosslm.sk/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245

