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SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA 

J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 

COVP pre automobilový priemysel, Podniková škola 

 
 

Kód školy: 618801 

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka 

študijných a učebného odboru pre šk. rok 2021/2022 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 do 1. ročníka denného štúdia v Súkromnej SOŠ 

automobilovej Duálnej akadémii (SSOŠA DA), J. Jonáša 5, Bratislava sa bude konať v zmysle zákona           

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

 

Prijímacie skúšky sa budú konať: 

 

I. kolo – 1. termín:    3. máj 2021 (pondelok) 

         2. termín:    10. máj 2021 (pondelok) 

        

II. kolo (na neobsadené miesta) – 15. jún 2021 (utorok), ak o tom rozhodne riaditeľ školy. 

 

 

V školskom  roku 2021/2022 otvárame:  

4-ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou 

 

              (počet miest na prijatie) 

2411 K mechanik nastavovač 10 žiakov 

2413 K mechanik strojov a zariadení 15 žiakov, z toho 13 žiakov v SDV
1
 

2495 K autotronik  30 žiakov, z toho 30 žiakov v SDV 

2679 K mechanik mechatronik 20 žiakov, z toho 10 žiakov v SDV 

2697 K mechanik elektrotechnik (automatizačná technika) 30 žiakov, z toho 11 žiakov v SDV 

2697 K mechanik elektrotechnik (odborný informatik) 10 žiakov, z toho 10 žiakov v SDV 

 

 

Podmienky prijímacieho konania 

 

1. Uchádzači, ktorí sa hlásia do študijných odborov zaradených do systému duálneho vzdelávania 

musia predložiť k prihláške na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa o zabezpečení odborného 

vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania. V súčasnej mimoriadnej situácii 

potvrdenie môže zamestnávateľ alebo žiak doručiť elektronickou formou riaditeľovi školy.  

 

2. Uchádzači, ktorí sa hlásia do vyššie uvedených študijných odborov vykonajú písomný, resp. 

písomný online test zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a z matematiky (MAT) v trvaní 

60 minút/predmet v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania 

v základnej škole s bodovým hodnotením zo SJL 20 bodov, MAT 40 bodov. Celkovo môže 

uchádzač za písomnú formu prijímacích skúšok získať 60 bodov. Na prijímacej skúške vyhovie 

uchádzač, ktorý z predmetu MAT získa  najmenej 8 bodov. 
 

 

                                                           
1 
SDV –  systém duálneho vzdelávania 
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3. Študijné odbory nie sú vzhľadom k svojim špecifikám vhodné pre uchádzačov s mentálnym, 

zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj pre uchádzačov s autistickým syndrómom, 

s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Zákonný zástupca uchádzača so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami je povinný pripojiť k prihláške platné odporúčanie z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

4. Ak má uchádzač na konci 8. ročníka a zároveň v 1. polroku 9. ročníka zníženú známku                         

zo správania z celkového súčtu bodov sa odpočíta 10 bodov. 

 

5. Bonusové body  
a) Bonus 10 bodov k celkovému súčtu bodov získa uchádzač, ktorý si podá dve prihlášky                 

na našu školu (na dva rôzne odbory štúdia). Akceptovať budeme preferujúci študijný odbor, 

t.j. študijný odbor uvedený na prihláške v 1. termíne.  

b) Bonus 10 bodov k celkovému súčtu bodov získa uchádzač, ktorý bol na 2. stupni ZŠ 

úspešným riešiteľom predmetovej olympiády (alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom 

vzdelávania) na okresnom kole (1. – 3. miesto). 

c) Bonus 5 bodov k celkovému súčtu bodov získa uchádzač, ktorý sa na 2. stupni ZŠ umiestnil 

v športových disciplínach na okresnom kole (1. – 3. miesto). 

 

6. Uchádzači budú na štúdium v SSOŠA DA prijímaní na základe umiestnenia v zoznamoch 

uchádzačov pre príslušného zamestnávateľa v jednotlivých odboroch štúdia. Poradovník 

uchádzačov s vopred priradeným číselným kódom uchádzača, zoradených podľa celkového počtu 

bodov získaných pri prijímacom konaní bude vytvorený po vykonaní prijímacích skúšok                       

na základe súčtu získaných bodov v týchto kritériách: 

a) Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  
(maximálne 20 bodov)  

b) Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky  
(maximálne 40 bodov)  

c) Za študijné výsledky –  priemer známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk 

(berie sa do úvahy iba jeden, z ktorého je lepšia známka), matematika a fyzika uvedených 

na prihláške z 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ: 

 

8. ročník 9. ročník – 1. polrok 

1,00 – 1,50 30 bodov 1,00 – 1,50 30 bodov 

1,51 – 2,00 25 bodov 1,51 – 2,00 25 bodov 

2,01 – 3,00 20 bodov 2,01 – 3,00 20 bodov 

3,01 – 5,00   0 bodov 3,01 – 5,00 0 bodov 

 

7. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa 

stanoví ako súčet získaných bodov v bode č. 6 písm. a) až c) a bonusových bodov v bode č. 5. 

Súčet uvedených bodov sa môže upraviť o trestné body v bode č. 4. Uchádzač môže získať 

maximálne 145 bodov. 
 

8. V prípade rovnosti bodov v poradovníku riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý: 

a) má lepší výsledok na prijímacej skúške z matematiky 

b) bol úspešným riešiteľom predmetovej olympiády na okresnom kole  

c) má lepší priemer známok (bez výchovných predmetov) v 1. polroku 9. ročníka  
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9. Po zhodnotení jednotlivých kritérií a spočítaní dosiahnutých bodov u všetkých uchádzačov 

hlásiacich sa v 1. a 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok sa zostavia zoznamy úspešnosti 

uchádzačov o štúdium v jednotlivých študijných odboroch pre jednotlivých zamestná-

vateľov, ktoré zverejníme na web stránke školy: www.dualnaakademia.sk a na hlavnom vchode              

do budovy školy. 

 

10. Ak zamestnávateľ vydal viacej potvrdení o zabezpečení odborného vzdelávania a prípravy 

v systéme duálneho vzdelávania ako je počet miest na prijatie pre zamestnávateľa, budú uchádzači 

s potvrdením od zamestnávateľa prijatí v poradí zostavenom od najvyššieho celkového počtu 

získaných bodov v rámci prijímacieho konania. 

 
11. V prípade naplneného počtu miest v zvolenom študijnom odbore pre jednotlivých 

zamestnávateľov, môže byť na základe odporúčania školy a osobnej konzultácie so zákonným 

zástupcom uchádzača ponúknuté miesto u iného zamestnávateľa príp. v inom študijnom/učebnom 

odbore. 
 

 

 

 

V školskom  roku 2021/2022 otvárame: 

3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou 

 

 

 (počet miest na prijatie) 

2487 H autoopravár 01 mechanik              30 žiakov  

  

 

Do prvého ročníka učebného odboru Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie (vzdelávací 

program stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie 

(úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Podmienky prijímacieho konania 

 

1. Do trojročného učebného odboru budú prijímaní žiaci bez prijímacej skúšky. 

 

2. Náš učebný odbor nie je vzhľadom k svojim špecifikám vhodný pre uchádzačov s mentálnym, 

zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj pre uchádzačov s autistickým syndrómom, 

s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Zákonný zástupca uchádzača so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami je povinný pripojiť k prihláške platné odporúčanie z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

Výber uchádzačov sa uskutoční podľa nasledovných kritérií: 

 

a) v 1. polroku 9. ročníka ZŠ žiak prospel 

b) v 1. polroku 9. ročníka nesmie mať uchádzač zníženú známku zo správania na tretí, resp. 

štvrtý stupeň 

c) v poradí sa bude zohľadňovať študijný priemer z 1. polroka 9. ročníka ZŠ  

 

Pri zhodnom poradí uchádzačov bude rozhodujúcim kritériom známka z profilového predmetu 

matematika v 1. polroku 9. ročníka ZŠ. 

 

http://www.dualnaakademia.sk/
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Organizačné pokyny 

 

1. Zoznamy úspešnosti uchádzačov budú zverejnené najneskôr 11. mája 2021 do 13.00 hod.                    

na webovej stránke školy www.dualnaakademia.sk a na hlavnom vchode do budovy školy. 

 

2. Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium škola spolu s doručením o prijatí oznámi aj termín, 

miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

 

3. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

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

systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

emailu, resp. poštou na adresu školy. 

 

4. Ak sa prijatý uchádzač na našu školu nezapíše do 31. mája 2021, rozhodnutie, ktorým bol prijatý                        

na štúdium je neplatné.  

 

5. V prípade nenaplnenia počtu žiakov, ktorých je možné prijať do 1. ročníka, budú uchádzači 

prijímaní aj v II. kole prijímacieho konania podľa vyššie uvedených podmienok a kritérií                     

na prijatie. 

 

 

 

  

 

 

 

 Prerokované v pedagogickej rade dňa: 29. 01. 2021 

 Prerokované so zástupcami zamestnávateľov: 23. 02. 2021   

 Schválené riaditeľom školy dňa:  24. 02. 2021 

        

 

 

  

 

 

 

 V Bratislave  dňa 24.02.2021                                                                        

        PhDr. Ľubomír Kyseľ, v. r. 

                                                                                                                   riaditeľ školy 

 

 

http://www.dualnaakademia.sk/

