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KRITÉRIÁ 
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v študijných  odboroch  

pre školský rok 2022/2023 – nadstavbové a kvalifikačné pomaturitné 

štúdium 
 

EDUID org. zložky SOŠ informatiky a služieb s v.j.m.: 100019124 
 

Riaditeľka Spojenej školy, Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede v zmysle zákona NR SR č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26.1.2022, po vyjadrení rady školy a so 

súhlasom zriaďovateľa stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka študijných odborov žiakov SŠ pre 

školský rok 2022/2023 pre org. zložku: Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM – 

Informatikai és Szolgátatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede. 

Plán výkonov 

 Kód  Študijný odbor Vyuč. Profilové  Počet 

   jazyk predmety žiakov/tried  

 2682 N   mechanik počítačových sietí - KVA PMŠ MJ  ---  12 / 0,5 

 6292 N  hospodárska informatika - KVA PMŠ MJ  --- 20 / 1 

 6362 N   kozmetička a vizážistka – KVA PMŠ MJ  ---  12 / 0,5 

 6403 L      podnikanie v remeslách a službách MJ  ---  30 / 1,5 

 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prev. strojov a zar. MJ  ---  10 / 0,5 
 

    

Prijímacie skúšky žiaci robiť nebudú. 

 
 

I. Podmienky pre prijatie na štúdium:  
 

Prvý termín: 

1) Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy do 31. mája 2022. 

2) Základná podmienka prijatia uchádzača na štúdium:  

 hodnotenie správania v poslednom ročníku nemôže byť horšie ako veľmi dobré, 

 nadstavbové štúdium: úspešné ukončenie  3. ročníka SOŠ - výučný list v danom odbore, 

 pomaturitné štúdium: úspešné ukončenie posledného ročníka SOŠ, gymnázia - maturitné 

vysvedčenie. 

3) Pri rozhodovaní o prijatí bude zohľadnená zdravotná spôsobilosť uchádzača. 

4) V prípade väčšieho záujmu ako je stanovený v pláne výkonov, o prijatí uchádzača rozhoduje lepší 

priemerný prospech študijných výsledkov v poslednom ročníku. 

5) Prijímacia komisia môže urobiť výnimku z poradia vo výnimočných prípadoch (výkonní športovci, 

úspešní riešitelia olympiád a pod.). 



 

           
 

Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda 

Org. zl.: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom 

maďarským – Építészeti Szakközépiskola 

Gyulu Szabóa 1 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika 

Org. zl.: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím 

jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 

Gyulu Szabóa 21 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika 

 

6) Termín rozhodnutia: 21. jún 2022. 
 

 

 Druhý termín: 

7) V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v 1. termíne 

poslucháč môže podať prihlášku do 31. júla 2022. 

8) Termín rozhodnutia bude 31. augusta 2022. 

 

II.  Kritériá pre študijné odbory: 
 

Podmienka definitívneho prijatia uchádzača je: 

 úspešné ukončenie 3. ročníka SOŠ predložením záverečného vysvedčenia a výučný list - NDŠ, 

 úspešné ukončenie posledného ročníka SŠ predložením maturitného vysvedčenia - PMŠ. 
 

 

 

V Dunajskej Strede 4. mája 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ______________________ 

   Ing. Angelika Vajdaová  

   riaditeľka školy   


