
 

 

 

Stredná odborná škola dopravná,  Rosinská cesta 2, Žilina 
 

Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka v študijných a učebných 

odboroch pre školský rok 2019/2020                 

********************************************************************************** 

V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade v znení rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja o počte a skladbe otváraných tried 

pre školský rok 2019/2020 

u s t a n o v u j e 

 

A) Do zoznamu uchádzačov budú zaradení uchádzači, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie resp. iní 

uchádzači, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy v zmysle citovaného školského zákona. 

 

B) Podľa § 63 ods. 1 citovaného zákona si môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

podať dve  prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom MŠVV a Š SR na dve stredné školy alebo 

dva odbory vzdelávania na Strednej odbornej škole dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, na ktorých 

uvedie termín prijímacieho konania.  

Uchádzač podľa § 63 ods. 7 pripojí k prihláške doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde 

alebo súťaží, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza. 

Uchádzači, ktorí sú začlenení (integrovaní) do skupiny žiakov ŠVVP, sú povinní predložiť 

k prijímaciemu konaniu aktuálne potvrdenie o začlenení (integrácii) z Centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) spolu s prihláškou na štúdium! V prípade 

nedoručenia potvrdenia o začlenení budú uchádzači konať písomnú prijímaciu skúšku spolu 

s ostatnými uchádzačmi.  

 

C) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych 

termínoch, určí riaditeľka strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni 

augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľka strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do 

prvého ročníka. 

 

D) Vydané rozhodnutie o prijatí na štúdium v prijímacom konaní sa stáva neplatným v prípade, ak 

uchádzač úspešne neukončí deviaty ročník štúdia na ZŠ. 
 

E) Podľa § 63 ods. 6 sa na prihláške na vzdelávanie vyžadujú tieto osobné údaje: 

- uchádzač (žiak): meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole 

- zákonný zástupca: meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt  

- podpisy: žiak, zákonní zástupcovia (matka, otec) 

 

Na základe určenia najvyššieho počtu žiakov v študijnom a učebnom odbore Žilinským 

samosprávnym krajom Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

v školskom roku 2019/2020 otvára: 
 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU: 
 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy  počet prijímaných 20 -   1 trieda 
   

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium  

Dĺžka štúdia:   4 roky 

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá 



 

 

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium:    získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná spôsobilosť 

     uchádzača, splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) 

ISCED   - 3A (354) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: výkon činnosti administratívno-technického pracovníka  

v odvetví dopravy a ekonomiky s možnosťou uplatnenia sa 

v podnikoch a firmách realizujúcich prepravnú, zasielateľskú, 

logistickú a opravárenskú činnosť 

Nadväzná odborná príprava: pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium 

 

3767 M dopravná akadémia   počet prijímaných  20 -   1 trieda 
   

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium  

Dĺžka štúdia:   4 roky 

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium:    získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná spôsobilosť 

     uchádzača, splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) 

ISCED   - 3A (354) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: výkon činnosti administratívno-ekonomického pracovníka 

v rôznych formách dopravných, podnikateľských subjektov, ako aj 

v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch 

Nadväzná odborná príprava: pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium 

 

 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU A S 

VÝUČNÝM LISTOM: 
 

2697 K  mechanik elektrotechnik  počet prijímaných 20  1 trieda  

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium  

Dĺžka štúdia:   4 roky 

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium:    získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná spôsobilosť 

     uchádzača, splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) 

ISCED   - 3A (354) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: pracovník v oblasti diagnostikovania a servisu autoelektroniky v 

súkromných a štátnych firmách a podnikoch. Ďalšie uplatnenie 

môže absolvent nájsť pri výkone činností technického, 

technologického a prevádzkového charakteru v oblasti prevádzky 

servisu motorových vozidiel ako prijímací technik, predajca 



 

 

 

vozidiel, vedúci autoservisu, technik v staniciach technickej 

kontroly, v staniciach emisných kontrol, apod., a taktiež môže nájsť 

uplatnenie v samotnom podnikaní v oblasti autoopravárenstva  

Nadväzná odborná príprava: pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium 

 

 

2495 K  autotronik    počet prijímaných 24  –  1 trieda 

     

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium  

Dĺžka štúdia:   4 roky 

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium:    získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná spôsobilosť 

     uchádzača, splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) 

ISCED  - 3A (354) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: Absolvent ŠkVP autotronik je pripravený k výkonu činností v 

oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových 

vozidiel, elektroautomobilov, pri ktorých ich samostatne opravuje, 

nastavuje, oživuje, skúša. Ďalšie uplatnenie môže absolvent nájsť pri 

výkone činností technického, technologického a prevádzkového 

charakteru v oblasti prevádzky servisu motorových vozidiel ako 

prijímací technik, predajca vozidiel, vedúci autoservisu, technik v 

staniciach technickej kontroly, v staniciach emisných kontrol, apod., 

a taktiež môže nájsť uplatnenie v samotnom podnikaní v oblasti 

autoopravárenstva   

Nadväzná odborná príprava: pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium 

 

TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY S VÝUČNÝM LISTOM: 
 

2487 H 01  autoopravár - mechanik   počet prijímaných 20 – 1 trieda  

       (z toho 10 žiakov v SDV) 

2487 H 03  autoopravár - karosár   počet prijímaných 10 - 0,5 triedy 

        (z toho 5 žiakov v SDV) 

2487 H 04  autoopravár - lakovník   počet prijímaných 10 - 0,5 triedy 

        (z toho 5 žiakov v SDV) 

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium  

Dĺžka štúdia:   3 roky 

Učebný odbor je určený pre:  chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium:    získanie nižšieho stredného vzdelania, zdravotná spôsobilosť 

     uchádzača, splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie (sekundárne) ISCED – 3C (353) 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov  

Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom študijnom 

  odbore pre absolventov  trojročných učebných odborov 

 

 



 

 

 

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA DENNÉHO ŠTÚDIA: 
 

študijné a učebné odbory denné:  prvý termín     13. máj 2019 

druhý termín      16. máj 2019 

ďalší termín na nenaplnený počet miest 18.  jún 2019 

 

 

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH 

ŠTUDIJNÝCH ODBOROV DENNÉHO ŠTÚDIA 
 

F) BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 

1. V súlade s § 65 ods. 5 školského zákona žiaci deviateho ročníka základnej školy, ktorí dosiahli  

v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 90 %,  budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

 

G) S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU 

 

1. Uchádzači, ktorí nebudú prijatí podľa § 65 ods. 5 školského zákona, konajú prijímacie skúšky 

písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry (pravopisné cvičenie, testové úlohy) a 

matematiky (testové úlohy) v rozsahu učiva 6. – 9. ročníka základnej školy. Písomná skúška z 

každého predmetu trvá 60 min. a hodnotenie písomnej skúšky bude bodové (viď bod G ods. 2b). 
Uchádzač bude úspešný pri prijímacom konaní, ak bude úspešný z písomnej časti prijímacej 

skúšky,  a to ak  z každého predmetu (SJL, MAT) získa 25% z celkového počtu bodov, t. j. SJL min. 

10 bodov a MAT min. 5 bodov. 

 

2. Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia výsledkov, a to nasledovne: 
 

a) zo súčtu všetkých bodov za známky z predmetov z koncoročného vysvedčenia 8. a 

z polročného vysvedčenia  9. ročníka ZŠ bez výchovných predmetov podľa bodovej stupnice 

(pri dvoch cudzích jazykoch sa berie do úvahy lepšia známka) – max. 80 bodov. 

Bodová stupnica:   známka 1 .............................   5 bodov 

2 ............................     3 body 

3 ............................     1 body 

4 a 5 ......................     0 bodov 

 

b) z výsledku písomnej prijímacej skúšky (max. 60 bodov)  

zo slovenského jazyka a literatúry...….............. max. 40 bodov  

z matematiky ……………………….......…...... max. 20 bodov  

 

c) uchádzačom so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) na koncoročnom 

vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa odpočíta 5 bodov za každú 

zníženú známku zo správania 

 

d) uchádzač so zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) alebo stupeň 4 

(neuspokojivé) na koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa 

odpočíta 10 bodov za každú zníženú známku zo správania 

 

e) uchádzač, ktorý je na polročnom vysvedčení 9. ročníka hodnotený známkou nedostatočný 

z vyučovacích predmetov, bude neprijatý  pre nesplnenie kritérií pre prijímacie konanie. 

 

3. Pri rovnosti bodov rozhodnú o poradí tieto kritériá: 

 



 

 

 

a) riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania 

b) body za úspešného riešiteľa predmetovej olympiády alebo za umiestnenie v súťaži, ktorá 

súvisí so študijným  odborom ( SJL, CJ, MAT, FYZ ),  a to nasledovne: 

hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie v danej súťaži (celoslovenské – 3 body, 

krajské – 2 body, okresné kolo – 1 bod) 

c) vyššie percento získané z celoslovenského testovania zo slov. jazyka a literatúry 

a matematiky (súčet percent) 

d) pri rovnosti bodov sa bod c) neberie do úvahy v tom prípade, ak sa z porovnávaných 

uchádzačov aspoň jeden nezúčastnil celoslovenského testovania z dôvodu zdravotného 

znevýhodnenia 

e) vyšší súčet bodov za súčet známok zo slov. jazyka za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

f) vyšší počet bodov za súčet známok z matematiky za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

g) vyšší počet bodov za súčet známok z fyziky za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník 

(polročné vysvedčenie) ZŠ  

h) vyšší počet bodov za súčet známok z cudzieho jazyka za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) 

a 9. ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

 

Uchádzač je úspešný v prijímacom konaní vtedy, ak splnil kritériá pre písomnú časť prijímacej 

skúšky a ostatné kritériá v bode G. 
Celkový možný počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je 140 bodov (80 bodov za 

známky z predmetov zo ZŠ a 60 bodov za prijímaciu skúšku). V celkovom počte bodov nie sú zarátané body 

za umiestnenia v jednotlivých súťažiach, olympiádach,... tie sa pridelia osobitne a budú prirátane 

k celkovému počtu bodov. 

 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA TROJROČNÝCH 

UČEBNÝCH ODBOROV DENNÉHO ŠTÚDIA 
 

Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov na triedu v súlade s § 65 

ods. 2, 3 a ods. 4 školského zákona – po splnení kritérií pre prijímacie konanie 

 

1. V súlade s § 65 ods. 5 školského zákona žiaci deviateho ročníka základnej školy, ktorí dosiahli 

v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 90 %  budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

 

2. V súlade s § 67 ods. 4 riaditeľka strednej školy rozhoduje o prijatí uchádzača na základe výsledkov 

prijímacieho konania 

 

V prijímacom konaní bude uplatnené bodové hodnotenie výsledkov, a to nasledovne: 

 

3. Súčet všetkých bodov za známky z predmetov koncoročného vysvedčenia 8. a polročného 

vysvedčenia 9. ročníka ZŠ bez výchovných predmetov podľa bodovej stupnice. 

 

Bodová stupnica:   známka 1 ....................  5 bodov 

    2 ....................  3 body 

    3 ....................  1 bod 

                                      4 a 5 ..............  0 bodov 

 



 

 

 

4. Uchádzačom so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) na koncoročnom 

vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa odpočítajú  2 body za každú zníženú 

známku zo správania. 

 

5. Uchádzač so zníženou známkou zo správania  na stupeň 3 (menej uspokojivé) a stupeň 4 

(neuspokojivé) na koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa 

odpočíta 10 bodov za každú zníženú známku zo správania 

 

6. Pri rovnosti bodov rozhodnú o poradí tieto kritériá: 

a) riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania 

b) body za úspešného riešiteľa predmetovej olympiády alebo za umiestnenie v súťaži, ktorá 

súvisí s učebným  odborom ( SJL, CJ, MAT, FYZ ),  a to nasledovne: 

hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie v danej súťaži (celoslovenské – 3 body, 

krajské – 2 body, okresné kolo – 1 bod) 

c) vyššie percento získané z celoslovenského testovania zo slov. jazyka a literatúry 

a matematiky (súčet percent) 

d) pri rovnosti bodov sa bod c) neberie do úvahy v tom prípade, ak sa z porovnávaných 

uchádzačov aspoň jeden nezúčastnil celoslovenského testovania z dôvodu zdravotného 

znevýhodnenia 

e) vyšší súčet bodov za súčet známok zo slov. jazyka za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) 

a 9. ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

f) vyšší počet bodov za súčet známok z matematiky za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

g) vyšší počet bodov za súčet známok z fyziky za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

h) vyšší počet bodov za súčet známok z cudzieho jazyka za 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) 

a 9. ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ  

 

7. Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 

Do odboru môžu byť prijatí iba uchádzači, ktorých  zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil 

lekár. 

 

Spoločné ustanovenia (študijné aj učebné odbory) 

 
Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa prijímacieho konania do 

troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky (t. j. do 21. 05. 2019). 

Riaditeľka strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie najneskôr do troch pracovných dní odo 

dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky (t. j. do 21. 05. 2019). 

Zápis na strednú školu sa uskutoční od 22. 05. 2019 (presný dátum bude uvedený v rozhodnutí) na 

sekretariáte strednej školy. 

Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Riaditeľka strednej 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 6. júna 2019.  

Termín prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest bude 18. 06. 2019 podľa vyššie uvedených kritérií. 

Kritériá k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 prerokované v pedagogickej rade 

školy dňa 29. januára 2019. 

 

V Žiline, 29. január  2019  

   Ing. Mária Vítová, PhD., v. r. 

            riaditeľka školy 


