
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Ul. K. Adlera č. 5, Bratislava 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

  

 
P O D M I E N K Y   P R I J A T I A  

do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2020/2021  
 

Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa §62 až §68 č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) 
a podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29.04.2020. 

  
Žiaci sa prijímajú do dvoch študijných odborov:  

1.) 2675M ELEKTROTECHNIKA 

Oblasti prípravy na povolanie (odborné zamerania): 
• počítačové systémy 

• priemyselná informatika 
• obrazová a zvuková technika 
• zabezpečovacia technika 

2.) 2561M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 

Oblasť prípravy na povolanie (odborné zameranie): 
• IKT a ich správa 

Oblasť prípravy si žiaci vyberajú v prvom ročníku. 

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a so súhlasom zriaďovateľa určil počet 150 žiakov (päť tried), pre 

odbor 2675M – 90 žiakov (tri triedy) a 2561M – 60 žiakov (dve triedy), ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 

2020/2021.  

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý 

úspešne získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne absolvoval posledný ročník vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy, 

úspešne absolvoval štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo úspešne absolvoval  prvý 

ročník päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole).  Uchádzačovi, ktorý nie je žiakom základnej 

školy, potvrdzuje prospech ZŠ alebo pripojí vysvedčenie zo ZŠ (originál alebo overenú kópiu).  

Ďalšou podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Pre prijatie 

uchádzača do zvoleného študijného odboru nie je potrebné posúdenie zdravotného stavu všeobecným lekárom. 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí 

s odborom štúdia, na ktoré sa hlási. 

Individuálne začlenený (integrovaný) žiak evidovaný na ZŠ pripojí k prihláške správu zo psychologického vyšetrenia a správu 

zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia (resp. z  diagnostického vyšetrenia), v prípade medicínskych diagnóz aj správu 

z vyšetrenia lekára. Takýto žiak v prípade prijatia na našu školu bude môcť pokračovať v individuálnom začlenení.  

Upozorňujeme rodičov, že štúdium na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej nie je vhodné pre žiakov s dyskalkúliou 

(poruchou matematických schopností) a zníženou schopnosťou farebného rozlišovania. Odporúčame rodičom, aby vopred 

prekonzultovali podmienky štúdia pre integrovaných žiakov vzhľadom na konkrétne zdravotné znevýhodnenie dieťaťa so 

školskou psychologičkou Mgr. Janou Dulinovou – kontakt: jana.dulinova@adlerka.sk   

Dátum doručenia prihlášky je do 19.05.2020. 

Zoznam prijatých uchádzačov zverejníme do 29. 05.2020. 

  Prijatý bude stanovený počet uchádzačov v poradí podľa počtu bodov. Ak sa nenaplní plánovaný počet žiakov do prvého 
ročníka, riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o tom, či sa uskutoční na škole prijímacie konanie v druhom 
kole.  

Uchádzačom prijatým na štúdium doručí škola rozhodnutie, ktoré je platné pre školský rok 2020/2021. 
V prípade neprijatého uchádzača má jeho zákonný zástupca možnosť podať riaditeľovi školy odvolanie do 5 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium. 

Zákonný zástupca uchádzača doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium do 04.06.2020, pričom 
rozhodujúci je dátum doručenia škole. Forma potvrdenia bude upresnená v rozhodnutí o prijatí na štúdium. Ak škole nebude 
potvrdenie doručené, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné - § 68 ods. 3 školského 
zákona. 

Kontaktnou osobou pre prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 je zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Mgr. Alexandra 
Vojteková (alexandra.vojtekova@adlerka.sk). 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA UCHÁDZAČOV: 

1. Povinné predmety 

- Slovenský jazyk a literatúra  
- Matematika 
 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z 
polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne, a to nasledovne:  
 

ZZnnáámmkkyy  //  BBooddyy  
99..rrooččnnííkk//88..rrooččnnííkk  

11  22  33  44  

Slovenský jazyk 45 20 5 0 

Matematika 45 20 5 0 

 
Maximálny počet bodov: 180 
 
2. Profilový predmet 

- Fyzika 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z 
polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne, a to nasledovne:  
 

ZZnnáámmkkyy  //  BBooddyy  
99..rrooččnnííkk//88..rrooččnnííkk  

11  22  33  44  

Fyzika 27 12 3 0 

 
Maximálny počet bodov: 54 
 
3. Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 
bodov za každý školský rok.  

Maximálny počet bodov: 15 
 
4. Umiestnenie na súťažiach 
              
 

Umiestnenie na súťažiach 
Počet bodov      

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4.-5. miesto    

 Okresné / Krajské kolo 12 9 6 3    

 Celoslovenské / Medzinárodné kolo 20 15 10 5    
          

 

V každej súťaži sa hodnotí iba najlepšie umiestnenie, pričom je potrebné doložiť overenú kópiu dokladu.  
Súťaže: 
SJL, cudzí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technická olympiáda a Pytagoriáda. 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiakov sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie školy.  
 
5. Štvorlístok           

  Štvorlístok 
Max. počet 
bodov 

       

 Prax 5        

 Matematika 5        

 Slovenský jazyk 5        

  

Maximálny počet bodov: 15 
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Podmienky prijatia boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 a schválené riaditeľom školy a sú platné 
od 05.05.2020. 

 
 
V Bratislave, 05.05.2020 
 
 
 
 
 
 
      
        Ing. Daniel Adamko, PhD., riaditeľ školy 
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P O D M I E N K Y   P R I J A T I A  
do 1. ročníka diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia v školskom roku 2020/2021  

 

Podmienkou prijatia na pomaturiné kvalifikačné štúdium je absolvovanie maturitnej skúšky na ľubovolnej SŠ (uchádzač 
získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie). Prihláška sa podáva do 31.07.2020. 

Celkovo prijmeme maximálne 30 uchádzačov do jednej triedy študijného odboru 2675N ELEKTROTECHNIKA s oblasťou 
prípravy počítačové systémy. 

a) Ak počet uchádzačov prevyšuje stanovený počet 30, uchádzači vykonajú test z matematiky. Prijatí sú podľa 
bodového ohodnotenia testu (max. počet bodov: 50). V prípade rovnosti bodov rozhoduje priemer známok z 
maturitného vyvedčenia a ZPS. 

b) Pri počte do 30 prihlásených uchádzačov sú všetci uchádzači, ktorí spĺňajú uvedenú podmienku, prijatí. 

Podmienky prijatia boli prerokované na pedagogickej rade dňa 09.03.2020 a schválené riaditeľom školy a sú platné od 
01.04.2020. 

 
 
 
 
V Bratislave, 26.03.2020       Ing. Daniel Adamko, PhD., riaditeľ školy 
 


