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EDU ID: 100000870 

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O DENNÉ ŠTÚDIUM  

V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 

 

V zmysle § 62 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2023/2024, po preroko-

vaní v pedagogickej rade a Rade školy stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: 
 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Pre školský rok 2023/2024 prijme SPŠE, Hálova 16, Bratislava absolventov 9. ročníka základných škôl do 

prvého ročníka denného štúdia študijných odborov, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania v rozsahu: 

ŠTUDIJNÝ ODBOR Oblasť prípravy 
Počet 
žiakov 

2561 M    INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE vývoj IKT riešení 30* 

2567 M  MULTIMÉDIÁ  24 

2573 M PROGRAMOVANIE DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ 
• programovanie hier 

• programovanie hybridných aplikácií 
30 

2675 M    ELEKTROTECHNIKA 
• priemyselná informatika 

• elektroenergetika 
30 

* z toho časť žiakov v systéme duálneho vzdelávania 

1.2 SPŠE Hálova bude akceptovať len prihlášky 

a) elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém EduPage alebo 

b) v listinnej podobe podpísané základnou školou. 

1.3 Zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie v SPŠE Hálova, v ktorej uvedie podľa 

záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania uvedené v článku 1.1. 

1.4 Uchádzačovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami (ŠVVP), ktorý bol v základnej škole integ-

rovaný, je potrebné vyznačiť v prihláške požiadavku na úpravu konania prijímacej skúšky (PS) - predĺže-

nie času na vypracovanie testov. K prihláške uchádzača so ŠVVP je potrebné doložiť 

a) žiadosť zákonného zástupcu žiaka o úpravu konania PS, 

b) správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 

dva roky. 

Ďalšie odporúčania pre žiakov so ŠVVP sú uvedené v prílohe. 

1.5 Odporúčame zákonným zástupcom uchádzačov uviesť na prihláške svoje mobilné telefónne číslo. 
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2 PRIJÍMACIE KONANIE 

2.1 Do zoznamu uchádzačov o prijatie na štúdium zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná v 
SPŠE, Hálova 16, Bratislava najneskôr do 20. marca 2023. 

2.2 Uchádzačov o štúdium pozveme na prijímacie skúšky elektronicky cez školský informačný systém Edupa-
ge alebo písomne najneskôr 24. apríla 2023 

2.3 Prijímacie skúšky sa uskutočnia  

I. termín -  štvrtok 4. máj 2023 II. termín -  utorok 9. máj 2023 

2.4 V prípade nenaplneného počtu žiakov v jednotlivých odboroch sa môže konať 2. kolo PS v termíne 
20. jún 2023 (informácia bude zverejnená na webovom sídle školy najneskôr do 6. júna 2023). 

2.5 Počas prijímacej skúšky uchádzač o prijatie na štúdium v SPŠE Hálova absolvuje: 
a) overenie vedomostí formou písomného testu z matematiky (60 minút) a 
b) overenie vedomostí formou písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút). 

2.6 Žiakom so ŠVVP sa čas na vypracovanie testov z matematiky predlžuje na 75 minút a zo SJL sa predlžuje 
na 60 minút, resp. podľa skupiny zdravotného znevýhodnenia. 

2.7 Uchádzači, ktorí v Testovaní 9 dosiahli úspešnosť aspoň 90 % v každom predmete samostatne, neko-

najú prijímaciu skúšku a bude im pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijíma-

ciu skúšku získať. 

Riaditeľka SPŠE Hálova odošle rozhodnutie o nekonaní prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termí-

nom konania prijímacích skúšok. 

2.8 Uchádzači, ktorí v Testovaní 9 nedosiahli úspešnosť aspoň 90 % v každom predmete samostatne, ko-

najú prijímaciu skúšku a bude im pridelený počet bodov, ktoré získajú za písomnú skúšku z matemati-

ky a písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. 

3 KRITÉRIÁ PRIJATIA 

3.1 V prijímacom konaní môže uchádzač získať maximálne 100 bodov, z toho 

za priemerný prospech v profilových predmetoch 20 bodov 

za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 (monitor), 20 bodov 

za písomný test z matematiky  20 bodov 

za písomný test zo slovenského jazyka a literatúry 20 bodov 

za účasť v súťažiach podľa článku 3.3 písm. g, h 20 bodov 

 Spolu:                         100 bodov 

3.2 Poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie prijímacej skúšky a hod-

notenia ďalších častí podmienok prijatia na štúdium, t. j. súčtu bodov pridelených uchádzačovi za pri-

jímaciu skúšku a bodov pridelených za ďalšie časti podmienok prijímacieho konania. 

3.3 Kritériá prideľovania bodov 

a) Za priemerný prospech v profilových predmetoch: vyučovací jazyk, matematika, cudzí jazyk (vyberá 

sa ten, v ktorom má žiak lepšiu známku), fyzika v II. polroku 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka ZŠ - 

maximálne 10 bodov za každé hodnotené obdobie: 

Priemer do 1,10 1,20 1,30 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 

Počet bodov  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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b) Za úspešnosť v Testovaní 9 (monitor) - maximálne 10 bodov za každý predmet: 

Úspešnosť [%] 
od 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 

do 100,00 79,99 74,99 69,99 64,99 59,99 54,99 49,99 44,99 39,99 

Počet bodov  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

c) Ak žiak neabsolvoval Testovanie 9 v riadnom ani náhradnom termíne, je povinný doručiť do SPŠE Hálo-

va najneskôr do 6. mája 2023 potvrdenie o ospravedlnenej absencii na Testovaní 9 podpísané riadite-

ľom príslušnej základnej školy. Takémuto uchádzačovi budú pridelené body stanovené prevodom zís-

kaným z bodov, ktoré žiak získal z písomných testov v jednotlivých predmetoch na percentá za každý 

predmet. Príklad: žiak získa za písomný test z matematiky 14 bodov, teda 70 % z maximálneho počtu 

bodov. Úspešnosti 70 % v Testovaní 9 zodpovedá podľa týchto Kritérií 8 bodov. 

d) Ak žiak neabsolvoval Testovanie 9 v riadnom ani náhradnom termíne z dôvodu neospravedlnenej 

absencie, za Testovanie 9 mu bude pridelených nula bodov. 

e) Ak bol žiak v ZŠ v príslušnom klasifikačnom období hodnotený slovným hodnotením, prijímacia komi-

sia akceptuje prevodovú tabuľku medzi slovným hodnotením a známkou potvrdenú riaditeľom prísluš-

nej ZŠ. Ak základná škola nedodá spolu s prihláškou aj prevodovú tabuľku, prijímacia komisia nahradí 

slovné hodnotenie hodnotením žiaka z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom 

bol žiak hodnotený známkou. 

f) Ak bol žiak v ZŠ v príslušnom klasifikačnom období hodnotený slovom „absolvoval“, prijímacia komisia 

nahradí toto hodnotenie hodnotením žiaka z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v 

ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

g) Za súťaže a olympiády sa do hodnotenia zarátajú z 8. a 9. ročníka ZŠ len tie, ktoré budú riadne dolo-

žené diplomami. Z každej súťaže sa hodnotí iba najlepšie umiestnenie. Do úvahy sa berú výsledky Ma-

tematickej olympiády, Fyzikálnej olympiády, matematických súťaží (Klokan a pod.), súťaže v programo-

vaní. Za bronzové ocenenie v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DoFe) získava žiak 10 

bodov. Iné súťaže a kurzy obsahovo súvisiace so zameraním SPŠE Hálova budú akceptované podľa uvá-

ženia prijímacou komisiou. 

Úroveň súťaže 1. miesto 2. miesto 3. miesto 
Úspešný 
riešiteľ 

Celoštátne kolo 10 8 6 3 

Krajské kolo 7 6 5 2 

Okresné kolo 4 3 2 1 

h) Za súťaže a olympiády organizované v SPŠE Hálova pre žiakov 9. ročníka ZŠ v šk. roku 2022/2023: 

Súťaž 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Počet bodov 10 8 6 
 

3.4 Hodnotenie správania žiaka v 8. a 9. ročníku ZŠ sa v prijímacom konaní zohľadňuje: 

a) za každý 2. stupeň zo správania sa odpočíta 20 bodov z dosiahnutých bodov, 

b) ak bola žiakovi v uvedenom období znížená známka zo správania na 3. stupeň alebo 4. stupeň, uchá-

dzač nevyhovel kritériám prijatia. 
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4 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA 

4.1 Uchádzač vyhovie na prijímacej skúške, ak získa minimálne 8 bodov z matematiky a 8 bodov zo sloven-

ského jazyka a literatúry. 

4.2 Uchádzači, ktorí získajú na prijímacej skúške menej ako 8 bodov z matematiky a/alebo 8 bodov zo slo-

venského jazyka a literatúry a v celkovom súčte získajú menej ako 16 bodov nebudú prijatí z dôvodu 

nevyhovenia na prijímacej skúške. 

4.3 Na základe výsledkov prijímacieho konania budú prijatí uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho poč-

tu bodov k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných 

miest. 

4.4 Uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov nedosiahnu umies-

tnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest v príslušnom študijnom odbore, nebudú prijatí pre 

nedostatok miesta. 

4.5 Pri rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov pomocné kritériá v poradí: 

a) znížená pracovná schopnosť, 

b) priemerný prospech z profilových predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) v I. polroku 9. 

ročníka ZŠ, 

c) priemerný prospech z profilových predmetov v II. polroku 8. ročníka ZŠ. 
 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Tieto kritériá sú platné od 1. februára 2023 pre prijímanie žiakov do I. ročníka štúdia v SPŠE Hálova 

v školskom roku 2023/2024. 

5.2 Riaditeľka SPŠE Hálova rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho ko-

nania. Zoznam prijatých a neprijatých žiakov SPŠE Hálova zverejní 19. mája 2023. 

5.3 SPŠE Hálova doručí rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka zákonnému zástupcovi žiaka alebo plno-

letému žiakovi cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-

mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. 

5.4 Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

v SPŠE Hálova najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 h), a to cez informačný systém EduPage, odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu sps.halova@region-bsk.sk, poštou na adresu 

SPŠE Hálova, alebo do elektronickej schránky SPŠE Hálova. Rozhodujúci je dátum doručenia. 

5.5 Ak sa prijatý uchádzač na štúdium nezapíše, bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pô-

vodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe poradia 

podľa počtu dosiahnutých bodov. 

5.6 V prípade neprijatého uchádzača má možnosť zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podať odvola-

nie do 5 dní odo dňa jeho doručenia riaditeľke SPŠE, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5. 

 

 

V Bratislave 1. februára 2023 
Ing. Iveta Šafránková, v. r. 

 riaditeľka 
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Prijímanie žiakov so ŠVVP do I. ročníka štúdia v SPŠE Hálova 

 

 

Ak mal žiak mal na základnej škole ťažkosti s učením, začlenením sa do kolektívu, alebo aj iné ťažkosti, prípad-

ne si rodičia nie sú istí, či je vybraný študijný odbor pre ich syna/dcéru vhodný, odporúčame ešte pred poda-

ním prihlášky kontaktovať školskú psychologičku SPŠE Hálova, ktorá sa spolu s garantom príslušného študijné-

ho odboru, s rodičmi aj so žiakom stretne a poradí, či je vybraný odbor pre uchádzača vhodný.  

 

V Bratislave 1. februára 2023 

 

Ing. Iveta Šafránková, v. r. 

 riaditeľka 
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