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Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium v SOŠ polytechnickej  

v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2021/2022 

 

 

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA 

 
1. Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia v študijných a učebných odboroch 

v Strednej odbornej škole polytechnickej, Liptovský Mikuláš  pre školský rok 2020/2021 sa 
uskutoční v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 62 až § 68 o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 61/2015  
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Pre školský rok 2021/2022 sa otvárajú tieto študijné a učebné odbory s počtom žiakov  
(tabuľka č. 1 a tabuľka č.2): 

 
 

ŠTUDIJNÉ  ODBORY 
Kód  Názov odboru Dĺžka 

štúdia 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho počet 
žiakov 

v duálnom 
vzdelávaní 

Predmety 
PS* 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 
 

4 r. 
 
1 
 

15 8 SJL - MAT 

2412 K Mechanik číslicovo  riadených strojov 
 

4 r. 
8 
 

0 SJL - MAT 

4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika 
 

4 r. 1 17 0 SJL - BIO 

Tabuľka č. 1: Plán výkonov – študijné odbory  
 
*PS - prijímacej skúšky 
 
 
 

UČEBNÉ  ODBORY 
Kód  Názov odboru Dĺžka 

štúdia 
Počet tried Počet 

žiakov 
Z toho počet žiakov 

v duálnom vzdelávaní 

4524 H Agromechanizátor, opravár 
3 r. 

 
 
1 

16 
 

4 

2987 H 01 Biochemik – mliekarská výroba 
 

3 r. 4 4 

4572 F Poľnohospodárska výroba 
 

2 r. 
 
1 

9 0 

2982 F Potravinárska výroba 
 

2 r. 9 9 

Tabuľka č. 2: Plán výkonov – učebné odbory 
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3. Termíny prijímacieho konania sú určené nasledovne: 
 
1.kolo prijímacích skúšok sa uskutoční: 

pondelok 03.05.2021  -  1. termín prijímacích skúšok 
štvrtok     10.05.2021  -  2. termín prijímacích skúšok 
 

     Do 06. júna 2021 riaditeľka SOŠP LM po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní    
rozhodnutie o tom, či sa v škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet 
miest v prvom ročníku. 

 
2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 22.06.2021. 

 

 

II. KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 4-ROČNÝCH 
ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

 
 

1. Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie: 
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 

 
2. Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je platné 

odporúčanie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Rodič (zákonný 
zástupca žiaka) so ŠVVP odovzdá pri zápise písomnú žiadosť o začlenenie žiaka. Pri konaní 
prijímacej skúšky žiakov, ktorí sú na základnej škole vzdelávaní formou školského začlenenia 
a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, rešpektujeme návrhy na úpravu podmienok 
vykonania prijímacieho konania žiakov so ŠVVP, ktoré sú vypracované konkrétnymi CPPP 
a CŠPPaP. 

 
3. Žiaci budú prijatí na základe nasledovných kritérií: 
 

a) prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry    -   max. 40 bodov 
 
b) prijímacej skúšky  z matematiky (platí pre študijné odbory 2413 K mechanik strojov 
a zariadení, 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov)  alebo biológie (platí pre študijný odbor 
4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika)         -  max . 40 bodov 

 
Písomná forma prijímacej skúšky zo SJL, MAT, BIO bude v súlade s rozsahom vzdelávacieho 
štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  
Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je dosiahnutie 30 % z celkového počtu 
bodov v každom predmete. 
 
c) dosiahnutého prospechu počas štúdia na ZŠ (8. a 9. ročník): 
 

Priemerný 
prospech 

Počet bodov 
za 8. ročník 

Počet bodov 
za 9. ročník 

Priemerný 
prospech 

Počet bodov 
za 8.ročník 

Počet bodov 
za 9.ročník 

1,00 – 1,20 20 20 2,01 – 2,30 10 10 

1,21 – 1,40 18 18 2,31 – 2,60 8 8 

1,41 – 1,60 16 16 2,61 – 2,90 6 6 

1,61 – 1,80 14 14 2,91 – 3,10 4 4 

1,81 – 2,00 12 12 3,11 -  3,30 2 2 

Tabuľka č. 3: Bodové hodnotenie 
 
- Priemerný prospech 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka sa vypočíta z uvedených 

predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, 
dejepis, zemepis.  
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- Ak žiak dosiahol horší prospech počas štúdia na základnej škole ako 3,31, nezíska žiadne 
body. 

- Ak bol žiak na základnej škole hodnotený v profilovom predmete slovne, tak prevod 
slovného hodnotenia na známky bude na základe nasledovného systému: 
Slovné hodnotenie:                                                      Priradená známka: 
a) žiak dosiahol veľmi dobré výsledky,                                   1 
b) žiak dosiahol dobré výsledky,                                             2 
c) žiak dosiahol uspokojivé výsledky,                                     3 
d) žiak dosiahol neuspokojivé výsledky.                                 4. 

              -     Ak má žiak v danom predmete len hodnotenie „absolvoval“, výsledná známka bude 
vypočítaná podľa aritmetického priemeru z koncoročných známok za 6. 7. 8. ročník. 
 
d) výsledkov v olympiádach a súťažiach: 

 
Za umiestnenie v olympiádach a súťažiach, ktoré súvisia s odborom   - max. 10 bodov 
1. - 3. miesto v celoštátnom kole  -  10 - 8 bodov 
1. - 3. miesto v krajskom kole       -    7 - 5 bodov 
1. - 3. miesto v okresnom kole      -    4 - 2 body 

 
Poznámka: z výsledkov za olympiády a súťaže sa body prideľujú vždy za najvyššie dosiahnuté 
umiestnenie. 
 
4. V prípade rovnakých výsledkov na prijímacích skúškach platia nasledovné kritériá: 
 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. žiak, ktorý má  podľa rozhodnutia posudkovej    
    komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, má prednosť pred  
    žiakom, ktorý rovnako vyhovuje prijímacím kritériám, 
b) vyšší bodový zisk v súčte za testy z prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov,  
c) vyšší bodový zisk za študijné výsledky zo základnej školy. 

 
5. Počet prijatých žiakov je limitovaný plánom výkonov na školský rok 2021/2022 (tabuľka č.1). 
 
6. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie konanie najneskôr 5 dní pred termínom ich 

konania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. KRITÉRIÁ  A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 3-ROČNÝCH 
UČEBNÝCH ODBOROV 

 
 

Uchádzači o prijatie na štúdium do učebných odborov budú prijatí bez prijímacích skúšok 
na základe študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole v počte žiakov podľa schváleného 
plánu výkonov zriaďovateľom OŠaŠ ŽSK (tabuľka č.2). 
 
1. Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie: 

a) úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. 
 

2. Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je platné  
            odporúčanie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Rodič (zákonný  
            zástupca) žiaka so ŠVVP odovzdá pri zápise písomnú žiadosť o začlenenie žiaka. 
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3. Prihlásení uchádzači sa usporiadajú v poradí, ktoré vznikne súčtom bodov získaných: 
     a) za študijné výsledky zo základnej školy. 

 
V prípade rovnosti bodov budú platiť nasledovné kritériá: 

- žiak, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 
pracovnú schopnosť, má prednosť pred žiakom, ktorý rovnako vyhovuje prijímacím 
kritériám (§ 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. 

- vyšší bodový zisk za študijné výsledky zo základnej školy (priemerný prospech 8. ročníka 
a 1. polroka 9. ročníka sa počíta z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, 
matematika, fyzika, chémia, prírodopis, dejepis, zemepis). 

      Bodové ohodnotenie je uvedené v tabuľke č.3. 
 

4. Počet prijatých žiakov je limitovaný plánom výkonov na školský rok 2021/2022 (tabuľka č. 2). 
 
5. V prípade prijatia uchádzača na zvolený učebný odbor a nenaplnenia schváleného počtu 

prijímaných žiakov vo zvolenom učebnom odbore, môže byť uchádzač po dohovore s rodičmi 
preradený do iného učebného odboru. 
 
 
 
 

IV. KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 2-ROČNÝCH 
UČEBNÝCH ODBOROV   

 
 

Uchádzači o prijatie na štúdium do 2-ročných učebných odborov budú prijatí bez prijímacích 
skúšok na základe študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole v počte žiakov podľa 
schváleného plánu výkonov zriaďovateľom OŠaŠ ŽSK (tabuľka č.2). 
 
O prijatí uchádzača na štúdium rozhodnú tieto kritériá: 

a)  absolvovanie aspoň 9 rokov školskej dochádzky, 
b)  na vzdelávanie môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program  
     základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, 
c) zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, potvrdená vyjadrením lekára, ktorá umožní     
    vykonávať i manuálnu prácu. 

 

V. PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 

1.  Pre školský rok 2021/2022 sa otvárajú tieto študijné a učebné odbory s počtom žiakov pre systém  
     duálneho vzdelávania  (SDV, tabuľka č.4). 
 

Odbor Kód Názov odboru Dĺžka štúdia Počet žiakov v 
SDV 

študijný 2413 K Mechanik strojov a zariadení 
 

4 r. 8 

učebný 4524 H Agromechanizátor, opravár 3 r. 4 

učebný 2987 H 01 Biochemik – mliekarská výroba 3 r. 4 

učebný 2982 F Potravinárska výroba 2 r. 9 

Tabuľka č. 4: Počty žiakov pre SDV 

 

2.  V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe:  

       a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a SOŠ polytechnickou  

           v Liptovskom Mikuláši, 
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       b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom  a žiakom.  

Obidve zmluvy musia mať písomnú formu.  

 

3.  Zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore 

     alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí  

     príslušnej  stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30. septembra  

     kalendárneho roka,  ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého  

     zamestnávateľ predpokladá  poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak  

     zamestnávateľ spĺňa podmienky,  stavovská alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi  

     osvedčenie . 

 

4.  Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom  vzdelávaní  

      s príslušnou  strednou odbornou školou. 

 

5.  Vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave  

     žiaka v systéme  duálneho vzdelávania. 

 

6.  Potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie !!! 

 

7.  Po ukončení prijímacieho konania SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš doručí zamestnávateľovi,  

     s ktorým má uzavretú zmluvu  o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí  

     priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.  

 

8.  Zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie  

     učebnej zmluvy.  

 

9.  Učebnú zmluvu so zamestnávateľom možno uzatvoriť najneskôr do 15. septembra alebo po  
     splnení podmienok až do 31. januára príslušného školského roka. 
 
10. Kritériá pre prijímacie konanie do duálneho vzdelávania platia podľa bodov   II. Kritériá  
      prijímacieho konania do študijných odborov a III. Kritériá prijímacieho konania do  
      učebných odborov. 

 
 

VI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na hlavnom vchode SOŠ polytechnickej 

v Liptovskom Mikuláši a na internetovej stránke www.polytechnika.sk pre všetky odbory 

najneskôr v deň prijímacieho konania. 

 

2. Termín na rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na 

webovom sídle strednej školy alebo výveske školy je do 20.mája 2021. 

 

3. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez 

informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

 

4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení 

žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný 

systém základnej školy (napr.EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-
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mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci 

je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia 

o nenastúpení žiaka na štúdium sa bude nachádzať na webovej stránke SOŠ polytechnickej 

Liptovský Mikuláš (www.polytechnika.sk). 

Zároveň na uvoľnené miesto v súlade s kritériami bude prijatý žiak, ktorý je prvý v poradí 

neprijatých žiakov a jeho zákonný zástupca  podal odvolanie a uvedeným spôsobom sa bude 

postupovať pri uvoľnení ďalších miest v jednotlivých študijných odboroch. Prijatým žiakom 

riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium. 

 

5. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v SOŠ polytechnickej, Liptovský Mikuláš priebežne v 

dňoch, ktoré budú prijatému žiakovi oznámené písomne. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie 

o prijatí na štúdium na strednej škole je neplatné. A voľné miesto sa ponúkne uchádzačovi, ktorého 

zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu v zákonnej lehote 5 dní. Prijatým žiakom 

riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium a oznámi im termín, miesto a spôsob zápisu. 

 

6. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

7. Prerokované  pedagogickou radou dňa 22. februára 2021.      

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 22. februára 2021                               

 

 

 

 

 

 Ing. Renáta Benikovská  

                                                                                      riaditeľka školy  

 

 

 

 


