
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, 950 50 Nitra 

 

Kritériá 

na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 

 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej školský zákon), v súlade 

so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určí najvyšší počet žiakov 

prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 

pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024.    

Pre SPŠ stavebnú budú určené pre jednotlivé odbory najvyššie počty žiakov :  

♦ Odbor 3650 M staviteľstvo, kde možno prijať 110 žiakov. 

♦ Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster, kde možno prijať 25 žiakov. 

 

 

Termíny prijímacích skúšok sú 04. mája 2023 a 09. mája 2023. 

 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania 

môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona 

b) splnil ustanovenia § 62 ods. 12 školského zákona (uchádzač nesmie byť žiakom inej 

strednej školy) 

c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa nasledovných kritérií: 

 

 

 



 

 Kritériá na prijímanie uchádzačov platné pre obidva ponúkané študijné odbory 

 

1. V zmysle školského zákona bude riaditeľ SPŠ stavebnej v  Nitre prijímať žiakov na základe 

výsledkov prijímacieho konania. 

2.  Podmienkou prijatia do 1. ročníka po prijímacích skúškach je : 

     ► umiestnenie na 1. až 110.  mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3650 

M staviteľstvo 

     ► umiestnenie na 1. až 25.  mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3692 M 

geodézia, kartografia a kataster 

     ► úspešné vykonanie prijímacej skúšky z obidvoch profilových predmetov 

Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky musí žiak získať min. 3 body z písomného testu, 

a to v obidvoch testovaných profilových predmetoch. 

3.  Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne vzíde na základe: 

počtu získaných bodov za prijímacie skúšky, za študijné výsledky v 8. ročníku ZŠ na 

koncoročnom hodnotení a v 9. ročníku ZŠ na polročnom hodnotení, ďalej za výsledky 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ a tiež za úspešnosť v predmetových 

olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania (pozri tabuľku druh súťaže). 

 

Prijímacie skúšky vykonajú žiaci z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVVaŠ SR. 

Profilové predmety pre obidva odbory sú slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

SJL 45 min, MAT 60 min 

Žiak môže získať: 

►  max. 20 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra, 

►  max. 20 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika, 

►  max. 20 bodov za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ, 

►  max. 20 bodov  za študijné výsledky na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ, 

 

►  max. 10 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, 

 

►  max. 10 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu  

matematika, 

 



 ► max. 10 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach a v súťažiach súvisiacich 

s odborom vzdelávania. 

 

Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v  8. ročníku ZŠ 

a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ:  

 

Príklady priemerov študijných výsledkov a im prislúchajúci započítaný 

počet bodov: 

Študijný priemer Započítané body Študijný priemer Započítané body 

1,00 20,00 b 2,55 12,25 b 

1,05 19,75 b 2,60 12,00 b 

1,10 19,50 b 2,65 11,75 b 

1,15 19,25 b 2,70 11,50 b 

1,20 19,00 b 2,75 11,25 b 

1,25 18,75 b 2,80 11,00 b 

1,30 18,50 b 2,85 10,75 b 

1,35 18,25 b 2,90 10,50 b 

1,40 18,00 b 2,95 10,25 b 

1,45 17,75 b 3,00 10,00 b 

1,50 17,50 b 3,05 9,75 b 

1,55 17,25 b 3,10 9,50 b 

1,60 17,00 b 3,15 9,25 b 

1,65 16,75 b 3,20 9,00 b 

1,70 16,50 b 3,25 8,75 b 

1,75 16,25 b 3,30 8,50 b 

1,80 16,00 b 3,35 8,25 b 

1,85 15,75 b 3,40 8,00 b 

1,90 15,50 b 3,45 7,75 b 

1,95 15,25 b 3,50 7,50 b 

2,00 15,00 b 3,55 7,25 b 

2,05 14,75 b 3,60 7,00 b 

2,10 14,50 b 3,65 6,75 b 

2,15 14,25 b 3,70 6,50 b 

2,20 14,00 b 3,75 6,25 b 

2,25 13,75 b 3,80 6,00 b  

2,30 13,50 b 3,85 5,75 b 

2,35 13,25 b 3,90 5,50 b 

2,40 13,00 b 3,95 5,25 b 

2,45 12,75 b 4,00 5,00 b 

2,50 12,50 b ■ ■ 

 



Priemer študijných výsledkov sa vypočítava z nasledovných predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, matematika, 

fyzika, chémia. 

Body, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (každý predmet samostatne): 

 

Úspešnosť Body Úspešnosť Body Úspešnosť Body 

100% 10 bodov 91% 9,1 bodov 10% 1,0 bodov 

99% 9,9 bodov 90% 9,0 bodov 9% 0,9 bodov 

98% 9,8 bodov 89% 8,9 bodov 8% 0,8 bodov 

97% 9,7 bodov ▲ ▲ 7% 0,7 bodov 

96% 9,6 bodov 50% 5,0 bodov 5% 0,6 bodov 

95% 9,5 bodov ▲ ▲ 4% 0,4 bodov 

94% 9,4 bodov 30% 3,0 bodov 3% 0,3 bodov 

93% 9,3 bodov ▲ ▲ 2% 0,2 bodov 

92% 9,2 bodov 11% 1,1 bodov 1% 0,1 bodov 

 

 

Body, ktoré žiak získa za umiestnenie v predmetových olympiádach a za víťazstvo 

v súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania  uskutočnených na úrovni okresu 

(obvodu),  kraja (oblasti) a vyššej v školskom roku 2021/2022 a 2022/2023: 

Druh súťaže, 

predmetovej 

olympiády 

Umiestnenie Body 

SJL, MAT,  

Pytagoriáda 

 (kat. P8) 

do 3. miesta okresné 

kolo 
5 bodov 

SJL, MAT,  

Pytagoriáda 

 (kat. P8) 

do 3. miesta krajské a 

vyššie kolo 
10 bodov 

 

 



4. Bez prijímacích skúšok bude riaditeľ SPŠ stavebnej v Nitre prijímať žiakov, ktorí 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne 

(slovenský jazyk a literatúra a matematika) úspešnosť najmenej 80 %. Títo žiaci budú 

prijatí na štúdium podľa § 65 ods. 5 písm. b) školského zákona. 

Poradie uchádzačov v každom odbore samostatne  bude zostavené nasledovne: 

► od prvého miesta sa v abecednom poradí zoradia žiaci, ktorí sú prijatí podľa bodu 4 kritérií 

(žiaci prijatí bez prijímacích skúšok), 

► ďalšie miesta v poradí obsadia žiaci podľa celkového počtu získaných bodov v zmysle 

bodu 3 kritérií. 

 

5. V prípade rovnakého bodového zisku budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá: 

a) Zmenená pracovná schopnosť (v zmysle školského zákona § 67 ods.3), 

b) Rodinné pomery (sirota, polosirota), 

c) Celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu  matematika, 

d) Celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra, 

      e)   Lepšia známka z predmetu matematika na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,  

      f)   Lepšia známka z predmetu slov. jazyk a lit. na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ. 

 

 

6. Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie, budú zverejnené 

na verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy dňa 19. mája 2023. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale iba 

číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené. V tomto termíne odošle riaditeľ školy 

rozhodnutie o prijatí. 

 

7. Pokiaľ uchádzač o štúdium nebude mať z nasledovných predmetov: slovenský jazyk 

a literatúra, prvý cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, matematika, fyzika, chémia, 

uvedenú známku v 8. ročníku na výročnom hodnotení a v 9. ročníku na polročnom hodnotení 

(bol hodnotený slovne alebo absolvoval), jeho hodnotenie v príslušnom predmete bude 

nahradené známkou, ktorá vzíde z priemeru známok za tento predmet v 6. a 7. ročníku na 

koncoročnom hodnotení. 

 

Priemerná známka sa bude zaokrúhľovať nasledovne: priemer 1,5 – výsledná známka 1. 

 



► Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie. T.j. zašle potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie sa 

musí zaslať aj v prípade, že žiak na štúdium nenastupuje. 

► V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na 

prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie 

vykonať skúšku v náhradnom termíne doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť 

staršie ako 3 dni). Žiadosť s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 

8.00 hodiny. Po sumarizovaní ospravedlnených neprítomných uchádzačov bude následne 

znížený aj počet prijímaných uchádzačov. Ospravedlneným uchádzačom o štúdium bude 

riaditeľom školy určený náhradný termín prijímacích skúšok. 

► Zákonný zástupca žiaka, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia a jeho výkon 

prijímacej skúšky si vyžaduje kompenzačnú úpravu, môže písomnou žiadosťou požiadať 

riaditeľa školy o úpravu a čas prijímacej skúšky v zmysle odporúčaní príslušnej CPPPaP. 

Konkrétny druh zdravotného znevýhodnenia musí byť však uvedený aj v prihláške na štúdium 

na SŠ. 

 

 

Kritériá   boli   prerokované  a  schválené pedagogickou  radou  SPŠ  stavebnej  v  Nitre dňa 

21. februára 2022 a doplnené po určení najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných 

škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie 

pre školský rok 2023/2024.    

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Marián Slovák, v.r., 

                                                                                                                  riaditeľ školy 

                                                                           

 

 


