
 
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64  Bratislava 

 
 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 
 
 
pre študijné odbory : 
 
3650 M 00 staviteľstvo  
3692 M 00 geodézia, kartografia a kataster 
 
 
Počet rokov štúdia :    4 
Počet prijímaných žiakov :   31/ trieda 
Počet tried :    3 
Predmety na prijímacie skúšky :  matematika, slovenský jazyk a literatúra  
 
Dátum prijímacích skúšok :  1. termín : 9. máj  2016 
     2. termín : 12. máj  2016  
 
 

Podmienky prijatia 
 

1. V súlade s § 65 odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov budú 
žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne 
úspešnosť najmenej 90 %  prijatí bez prijímacích skúšok. 

 
2. Ostatní žiaci prihlásení na štúdium budú konať prijímacie skúšky z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra  a  matematika.  
 

3. Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať podľa Kritérií prijímacieho konania  
je 120 bodov. Body je možné získať : 

 
a. za študijné výsledky profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika, t.j. priemer profilových predmetov v polročnej klasifikácii 
posledného ročníka : 

 Priemerná známka do  2,00   30 bodov 

 Priemerná známka nad  2,00  do  2,50  20 bodov 

 Priemerná známka  nad 2,50   5 bodov 
 
 

b. za úspešnosť v Testovaní 9-2016 v každom predmete samostatne : 
 

 20 bodov  ak bola úspešnosť  medzi 75  až  100 % 

 15 bodov  ak bola úspešnosť medzi 50  až  74 % 

 10 bodov  ak bola úspešnosť medzi  30  až  49 % 



 
Žiakom, ktorí neboli zaradení do Testovania 9-2016, alebo sa ho z 
objektívnych príčin nemohli zúčastniť  sa body prideľujú podľa priemernej 
známky vypočítanej zo všetkých hodnotených predmetov v poslednom 
ročníku  nasledovne : 
 

 Priemerná známka do  2,00   40 bodov 

 Priemerná známka nad  2,00  do  2,50  30 bodov 

 Priemerná známka  nad 2,50   20 bodov 
 

 
c. za prijímacie skúšky : 

 

 slovenský jazyk a literatúra -  maximálne  25 bodov  

 matematika  -  maximálne  25 bodov 
 
 

4. Na základe sčítania počtu bodov uvedených v bode  3. odst. a), b)  a c)  bude 
stanovené poradie uchádzačov na štúdium. Na štúdium bude prijatých prvých 
deväťdesiattri uchádzačov.   

 
5. Tieto kritériá platia pre 1.  aj  2. kolo prijímacích skúšok. 

 
 
 
V Bratislave  17.3.2016  
 
          
                                                                                                                          Ing. Karol Ďungel 
               riaditeľ školy 
 
 
 


