
 

 
EDUID školy : 100003049 

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka denného štúdia v šk. roku 2023/2024 

 

V zmysle ustanovení § 62 až  § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

školský zákon), ako i v  súlade s § 29 ods. 6 a § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol Trnavským samosprávnym krajom určený maximálny počet žiakov v študijných 

odboroch riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy určil tieto kritériá pre prijatie na štúdium 

do prvého ročníka šk. roku 2023/2024: 

 
1. Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka šk. roku 2023/2024 

 

  

2. Kritériá pre prijatie na štúdium na šk. rok 2023/2024 

Bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka „Testovanie 

9“ základnej školy dosiahli  v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % .  

Podmienkou na uznanie tohto kritéria je doručenie výsledkov „Testovania 9“ na našu školu najneskôr do 26.4.2023 (§65 ods.8 

školského zákona). V prípade, ak by počet uchádzačov, ktorí splnili toto kritérium, prekročil plánovaný počet prijímaných na 

jednotlivé študijné odbory, budú prijatí uchádzači s vyšším počtom bodov z „Testovania 9“.  

 

Uchádzači, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok, vykonajú prijímaciu skúšku a vytvoria poradie v jednotlivých 

odboroch, podľa počtu bodov, ktoré budú pridelené nasledovne: 

a./ prijímacie skúšky (§ 66 ods. 1 školského zákona) 

uskutočnia sa v dňoch 4. mája (1. termín) a 9. mája 2023 (2. termín) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra formou 

testu v trvaní 45 minút na každý predmet. Body za prijímacie skúšky maximálne 200 bodov (100 bodov z matematiky, 100 bodov 

zo slovenského jazyka a literatúry). Za úspešné vykonanie skúšky sa považuje zisk minimálne 10 bodov z každého predmetu 

samostatne. 

ostatné podmienky prijatia na štúdium (§ 65 ods. 2 školského zákona):  

b./ Testovanie 9 

uchádzačom budú pridelené body za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka „Testovanie 9“ maximálne 200 bodov (100 bodov 

z matematiky, 100 bodov zo slovenského jazyka a literatúry) 

Podmienkou na zaradenie tohto kritéria je doručenie výsledkov „Testovania 9“ na našu školu najneskôr do 9.5.2023. V prípade, že 

len niektorí uchádzači nebudú mať známe výsledky „Testovania 9“ o náhrade bodov za toto kritérium rozhodne riaditeľ školy po 

prekonzultovaní v komisii pre prijímacie skúšky. 

c./ body za základnú školu  

uchádzačom budú pridelené body za celkový priemer známok s vybraných predmetov zo ZŠ bez výchov v 9. ročníku (I. polrok), 

maximálne 100 bodov. 

Počíta sa priemer z predmetov : matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika. V prípade, že by niekto známky v 

9. ročníku nemal, zoberú sa známky z najbližšie klasifikovaného polroku. 

d./ overenie (skríning) študijných predpokladov na našej škole 

uchádzačom budú pridelené body za overenie všeobecných študijných predpokladov pre štúdium na našej škole maximálne 100 

bodov (profesionálne zostavený a garantovaný test na predpoklady zvládnutia štúdia v zmysle profilov absolventa našich študijných 

odborov). Overenie študijných predpokladov uchádzačov sa vykoná v deň konania prijímacích skúšok a trvá 45 minút. 

e./ bonusové body 

uchádzač, ktorý si dá na našu školu 2 prihlášky získa 20 bonusových bodov 

f./ penalizačné body 

za zníženú známky zo správania v 9. ročníku (I. polrok): za známku 2 mínus 10 bodov, za známku 3 mínus 20 bodov, za známku 

4 mínus 30 bodov. 

 

 

 

 

Študijné odbory a odborné zamerania Počet tried  Plánovaný 

maximálny počet 

žiakov 

3739 M elektrotechnika  v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie 

a komunikačná bezpečnosť 

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie                

3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika 

 

1 

2 

1 

 

30 

57 

27 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy –  

logistika a prevádzka dopravy, podnikanie v doprave a službách 

3767 M dopravná akadémia  - ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo  

 

1 

1 

 

30 

28 

Celkový počet tried 6 172 



 

Krízové kritérium : 

Ak by sa nekonala niektorá časť skúšok, napríklad z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie, alebo pre inú nečakanú mimoriadnu 

udalosť, zostáva v platnosti bodový systém bez časti skúšky, ktorá sa nekonala. V prípade, že len niektorí z uchádzačov nebudú môcť 

z objektívnych príčin získať body za určitú časť kritérií, o riešení tejto situácie rozhodne riaditeľ školy po prekonzultovaní v komisii 

pre prijímacie skúšky a uchádzačom toto riešenie oznámi.  

 

2.1 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa platného rozhodnutia 

posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ nemá penalizačné body – bod 2 f kritérií, 

c/ lepšie hodnotenie z matematiky na prijímacích skúškach a Testovaní 9 v uvedenom poradí, 

d/ lepšie hodnotenie zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacích skúškach  a Testovaní 9 v uvedenom poradí, 

e/ lepší priemer známok zo ZŠ podľa bodu kritérií 2c, 

f/ dve prihlášky na našu školu, 

g/ lepší výsledok overenia všeobecných študijných predpokladov, 

h/ dokladované umiestnenie na 1. mieste až 5. mieste v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiádach z matematiky, fyziky,   

anglického jazyka,  Pytagoriády, alebo technickej olympiády, 

i/ lepší celkový priemer známok na základnej škole z klasifikovaných predmetov (od posledného ročníka postupne nižšie), 

j/ rozhodne riaditeľ školy po konzultácii s komisiou pre prijímacie skúšky a rozhodnutie zdôvodní. 

 

3. Prihláška na štúdium : 

Prihlášku s vyplnenými všetkými prepísanými údajmi, je potrebné podať spôsobom stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a to buď elektronicky (v systéme edupage), alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR do 20. marca 

2023 (rozhoduje dátum doručenia do školy). Prihlášky zaslané e-mailom sa neprijímajú. Prihláška v listinnej podobe musí byť 

podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný 

zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. Ak je určený iba jeden zákonný zástupca, priloží o tejto 

skutočnosti čestné prehlásenie (ak tieto náležitosti nebudú dodržané prihláška nemusí byť prijatá). 

Povinné prílohy prihlášky : 

- Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (len zo 

súťaží, ktoré uvádzajú tieto kritériá v prípade rovnosti bodov 2.1 bod h./) - predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške 

umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži podľa týchto kritérií. 

- Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len 

uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) * 

- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania 

(predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením)* 

- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou) 

 

Žiadame zákonných zástupcov, aby v prihláške uvádzali kontaktné údaje (mobil aj mail) 

 

* Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením : Pri prijímaní žiakov so zdravotným znevýhodnením na strednú školu je 

potrebné, aby uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojil k prihláške aj vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania a Správu z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu 

ako dva roky (§ 63 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Títo uchádzači budú mať na prijímacích skúškach predĺžený čas na 

vypracovanie úloh. 

Vzhľadom na profil absolventa a praktickú prípravu sa na všetky študijné odbory školy môžu hlásiť len žiaci s ľahkým stupňom 

znevýhodnenia (dysgrafia, dyslexia....). Vážnejšie zdravotné znevýhodnenia, ako napríklad telesné postihnutie, detská mozgová 

obrna, či iné zdravotné obmedzenie  ako aj  vývinová porucha učenia – dyskalkúlia, nereflektujú s profilom absolventa študijných 

odborov školy. Takéto prípady treba vopred pred podaním prihlášky prediskutovať s naším školským špeciálnym pedagógom 

a riadiť sa jeho odporúčaním (kontakt poskytne škola na požiadanie).  

 

4. Výsledky prijímacieho konania 

Poradie uchádzačov (podľa pridelených kódov) po jednotlivých odboroch bude zverejnené na internetovej stránke školy 

www.spsdtt.sk a zákonným zástupcom budú zaslané rozhodnutia. 

 

Prijatí budú žiaci, ktorí sa umiestnia v bodovom hodnotení do limitovaného počtu žiakov v jednotlivých odboroch  podľa vyššie 

uvedených kritérií. 

Ak prijatí uchádzači nepotvrdia škole záväzné potvrdenie o nastúpení v stanovenom termíne (termín bude oznámený na internetovej 

stránke školy www.spsdtt.sk), budú ich miesta ponúknuté ďalším uchádzačom podľa bodového poradia v jednotlivých odboroch, 

ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.        

 

Mailový kontakt na školu : spsdtt@zupa-tt.sk 

 

V prípade nepredvídaných zmien, ktoré by zasiahli do organizácie prijímacieho konania si vyhradzujeme právo zmeny kritérií 

z dôvodu zachovania objektívnosti prijímacieho konania. Prípadné zmeny budú zverejnené a zdôvodnené na stránke školy. 

V prípade vzniknutých mimoriadnych situácií, ktoré nezohľadňujú kritériá, rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v komisii pre 

prijímacie skúšky. 

 

V Trnave dňa 15.11.2022 

                                                                                                                                    Ing. Peter Papík 

                                                                                                                                      riaditeľ školy 

http://www.spsdtt.sk/
mailto:spsdtt@zupa-tt.sk


 

 

 
Kritériá 

na prijatie uchádzačov do 1. ročníka externého-večerného štúdia v šk. roku 2023/2024 

 

V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich ustanovení, 

§ 62 až § 68 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách § 7, odsek 1, písmeno b) ,v súlade so zákonom č. 596 / 2003 

Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy určil riaditeľ školy tieto kritériá pre prijatie na externé štúdium v šk. 

roku 2023/2024: 

 

1.    Počty prijímaných uchádzačov do 1. ročníka šk. roku 2023/2024 

                                                                          

 

2.   Kritériá pre prijatie na štúdium na šk. rok 2023/2024 

a./ podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitnou skúškou na inom odbore 

b / uchádzači budú prijatí na základe zaslanej prihlášky na externé štúdium a po prijímacom pohovore 

c / prijímací pohovor obsahuje prijímací test zo základného prehľadu v technike, doprave a telekomunikáciách, a motivačného 

listu za ktorý je možné získať maximálne 30 bodov (20 bodov prehľadový test a 10 bodov motivačný list) 

d / uchádzači budú zoradení do tabuľky podľa počtu bodov z testu 

e / v prípade rovnosti bodov rozhoduje viac bodov z motivačného listu 

 

Prijímacie konanie : dátum bude oznámený 

 

     

Poradie uchádzačov (podľa pridelených kódov) po jednotlivých odboroch bude zverejnené na internetovej stránke školy 

www.spsdtt.sk 

 

 

 

V Trnave dňa 15.11.2022 

                                                                                                                                    Ing. Peter Papík 

                                                                                                                                      riaditeľ školy 

 

Študijné odbory a odborné zamerania Počet tried Plánovaný maximálny počet 

žiakov 

3739 M elektrotechnika  v doprave a telekomunikáciách 1 30 


