
Informácie k prijímaciemu konaniu 

V školskom roku 2022/2023  

Určený počet novoprijatých žiakov spolu:  110 

Počet tried: 5 

Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov: 

 2487 H 01  autoopravár - mechanik 

 2487 H 02  autoopravár - elektrikár   

 2487 H 03  autoopravár - karosár  

 2487 H 04 autoopravár - lakovník 

 2495 K  autotronik 

 2697 K mechanik elektrotechnik 

 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka trojročného a  štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného 

odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 

16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy (§ 62 ods. 12 školského zákona). 

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o 

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

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: 

 jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na 

štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní 

najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a § 161m školského zákona) 

 prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona) 

Termíny k prijímaciemu konaniu 

 Do 28. februára 2022 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky. 

 Do 20. marca 2022 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na 

vzdelávanie riaditeľovi strednej školy. 

 Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa 

uskutočnia:  

o v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 

uchádzačov, aj 3. mája 2022, 

o v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 

uchádzačov, aj 10. mája 2022. 



 Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred 

termínom ich konania. 
 Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto 

termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. 

 18. mája 2022 — škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o 

neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom 

žiaka. 

 Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej 

škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na 

odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. 

 Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého 

uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia. 

Prihlášky 

Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 

056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je 

platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že 

prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi 

školy písomné vyhlásenie. 

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy 

do 20. marca 2022. 

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu: 

 najviac dva netalentové odbory, 

 najviac dva talentové odbory. 

Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále 

bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na 

ktorú bol prijatý. 

Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú 

žiak navštevuje. 

Povinnými prílohami prihlášky sú: 

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor vzdelávania , o ktorý sa uchádza predkladá len uchádzač so zdravotným 

znevýhodnením. 

Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, 

vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní , 



o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo 

učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho 

vzdelávania. 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na 

ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa  zákonný zástupca pred podaním 

prihlášky oboznámil s  "Podmienkami vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami" jednotlivých študijných odborov na našej škole a v termíne do 28. 

februára 2022 individuálne konzultoval  druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky pre teroretické 

vyučovanie. Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške  na štúdium 

nasledovné doklady: 

 - aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení nie staršiu 

ako dva roky vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok, 

- žiadosť o úpravu prijímacích skúšok. 

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Kravcová, tel.: +421 902 720 591 

Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 

olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza predkladá 

len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo 

súťaži. 

Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu 

na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným 

slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval 

alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 

  

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky 

 Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, 

ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského 

informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca. 

 Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému 

najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške 

pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy 

k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky. (Usmernenie k prijímaciemu 

konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 -> ) 

 Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby 

zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. 

marca 2022. 

 Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a 

potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným 

školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak 

vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského 
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informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca 

dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí 

zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na 

príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej 

podania na poštovú prepravu. 

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe 

 Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (link tlačivá) / od 1. januára 2022. 

 Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí 

hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol 

podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie 

riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača 

pripoja k prihláške kópie vysvedčení. 

 Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných 

príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v 

prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola. 

 Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu 

prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory 

vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej 

podania na poštovú prepravu. 

 Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia 

sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto 

skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. Tlačivo vyhlásenia nájdete 

na tomto odkaze. 

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred 

termínom ich konania. 

Informácie potrebné pre vyplnenie prihlášky na našu školu 

EDU ID školy 100014986 

Názov školy Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

  

Kód študijného odboru Názov študijného odboru 

2495 K   autotronik 

2697 K  mechanik elektrotechnik 

2684 K  bezpečnostné systémy v doprave 

a priemysle 

 

Kód učebného odboru Názov učebného odboru 

2487 H 01  autoopravár - mechanik 

2487 H 02  autoopravár - elektrikár   

2487 H 03  autoopravár - karosár 

https://www.sosake.sk/2022/prijimacie_konanie_2022_2023/vyhlasenie_k_podaniam_v_spravnom_konani.docx
https://www.sosake.sk/2022/prijimacie_konanie_2022_2023/vyhlasenie_k_podaniam_v_spravnom_konani.docx


2487 H 04  autoopravár - lakovník 

Kritériá prijímacích skúšok  

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 28. februára 2022. 

Priebeh prijímacích skúšok 

Príslušné informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ 

SR. 

UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM DO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2495 K  AUTOTRONIK - 

DUÁLNE VZDELÁVANIE kontaktujte zamestnávateľov: 

Názov firmy Kontaktná osoba Kontakt 

Automobilové opravovne MV 

SR, a.s. Bratislava, prevádzka 

Košice 
Ing. Peter Jesenský peter.jesensky@aomvsr.sk         0903 608 192 

Auto Gábriel s.r.o. Košice Mikuláš Kecer mikulas.kecer@gabriel.sk          0905686432 

FRANCE-Tech spol.s r.o. 

Košice Pavol Pavlišin 

pavlisin@francetech.sk               0903657889 

bittner@francetech.sk                0903584889 

AUTOLUX s.r.o. Košice  Ing. Stanislav Gajanec servis@autolux.sk                       0903626444 

Tempus-Trans s.r.o. Košice p. Iveta Hricovová  predaj@tempustrans.sk         +421915712409 

Tempus Car s.r.o. Košice 

 

p. Denisa Čigášová,         

p. Gabriela Brachová 

dcigasova@tempus.sk          +421 918610 220     

gbrachova@tempus.sk          

Auto-VALAS s.r.o. Košice,  Ing. Štefan Valas riaditel@autovalas.sk                  0903512233 

Auto-VALAS s.r.o., prevádzka 

Smižany  Ing. Štefan Valas riaditel@autovalas.sk                  0903512233 

Winkler s.r.o. Michalovce Ing. Eva Jančárová 
eva.jancarova.winkler@gmail.com 

+421 905801117 

Moris Slovakia s.r.o. Košice Ing. Ivan Mencel ivan.mencel@moris.sk       +421 917 600 360 

COLAS Slovakia a.s. Košice 

Natália Moravčík 

Brezinská 

Petra Miklíková 

natalia.moravcikbrezinska@colas-sk.sk 

+421 904703580 

petra.miklikova@colas-sk.sk +421904703363 

colas@colas-sk.sk                     055/633 21 57 

AUTOSPOL VLASATÝ spol. 

s r.o. Košice Maroš Kvitkovský 

maros.kvitkovsky@vlasaty.sk 

Tel.: +421 55 633 14 34   GSM: +421 917 973 
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UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM DO UČEBNÉHO ODBORU 2487 H  AUTOOPRAVÁR – 

SO ZAMERANÍM 01 MECHANIK 

   02 ELEKTRIKÁR 

   03 KAROSÁR 

   04 LAKOVNÍK 

 DUÁLNE VZDELÁVANIE kontaktujte zamestnávateľov: 
 

Názov firmy Kontaktná osoba Kontakt 

Automobilové opravovne MV 

SR, a.s. Bratislava, prevádzka 

Košice 
Ing. Peter Jesenský peter.jesensky@aomvsr.sk         0903 608 192 

Auto Gábriel s.r.o. Košice Mikuláš Kecer mikulas.kecer@gabriel.sk          0905686432 

FRANCE-Tech spol.s r.o. 

Košice Pavol Pavlišin 
pavlisin@francetech.sk               0903657889 

bittner@francetech.sk                 0903584889 

AUTOLUX s.r.o Košice Ing. Stanislav Gajanec servis@autolux.sk                       0903626444 

Tempus-Trans s.r.o. Košice p. Iveta Hricovová  predaj@tempustrans.sk         +421915712409 

Tempus Trans s.r.o. Rožňava 

 

p. Iveta Hricovová , p. 

Gabriel Bokroš 

predaj@tempustrans.sk         +421915712409 

rv@tempustrans.sk                 +421905452038 

Tempus Car s.r.o. Košice 

 

Denisa Čigášová, p. Eva 

Arvayová 

dcigasova@tempus.sk          +421 918610 220     

earvayova@tempus.sk+421918415316 

MOTOR-CAR s.r.o. Košice Viliam Samec  V.Samec@motor-car.sk      +421905412381 

Dopravný podnik mesta Košice  
Mgr. V.Kolesárová, 

Michal Leško 

valeria.kolesarova@dpmk.sk 

michal.lesko@dpmk.sk              0905 739 584 

Scania Slovakia s.r.o. Senec,  Danica Ševčíková 

Zuzana Macickova 
Danica.Sevcikova@scania.sk     0910 597 642 

Zuzana.Macickova@scania.sk 

Auto-VALAS s.r.o. Košice,  Ing. Štefan Valas riaditel@autovalas.sk                  0903512233 

Auto-VALAS s.r.o., prevádzka 

Smižany Ing. Štefan Valas riaditel@autovalas.sk                  0903512233 

Winkler s.r.o. Michalovce Ing. Eva Jančárová eva.jancarova.winkler@gmail.com  

+421 905801117 

Moris Slovakia s.r.o. Košice Ing. Ivan Mencel ivan.mencel@moris.sk        +421 917 600 360 

KAMICO s.r.o Košice, 

prevádzka Šebastovce Ing. Karol Daubner daubner@kamico.sk           tel.: 055/32 10 520 

WANICKI TRUCK 

SLOVAKIA s.r.o Prešov Ing. Semančo office@wanicki.sk             +421 911 603 671 

COLAS Slovakia a.s. Košice 

 

Natália Moravčík 

Brezinská, 

Petra Miklíková 

natalia.moravcikbrezinska@colas-sk.sk 

+421 904703580 

petra.miklikova@colas-sk.sk     +421904703363 

colas@colas-sk.sk                        055/633 21 57 
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U.S. Steel Košice, s.r.o. Ing. Dušan Malindžák, 

PhD. 

dmalindzak@sk.uss.com            +421 917 704 

159 

AutoPRAVDA s.r.o Košice Richard Pravda pravda@autopravda.sk               +421 911 934 

654 

AUTOSPOL VLASATÝ spol 

s r.o. Košice Maroš Kvitkovský 
maros.kvitkovsky@vlasaty.sk 

Tel.: +421 55 633 14 34  GSM: +421 917 973 012 

 

 

 

 

Tlačivá 

 Prihláška na štúdium na strednej škole 

 Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (docx – 18kB) 

 Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v 

správnom konaní 
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