
 

 

 

 

 

Kritériá prijatia žiaka na vzdelávanie  

pre školský rok 2022/2023 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ďalšou platnou legislatívou a po prerokovaní v pedagogickej rade určujem 

podmienky prijatia na štúdium v Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava (ďalej len 

„škola“), takto: 

Prijatie bez prijímacej skúšky 

Žiakov prijímame bez prijímacej skúšky 

Prihláška 

 do 20. marca 2022 zákonný zástupca žiaka riaditeľovi Odborného učilišťa  

 na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva  

 podanie elektronicky cez EduPage alebo listinne 

 hodnotenie žiaka uvedené v prihláške potvrdzuje základná škola (ak to nie je možné, k prihláške 

sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy) 

 k prihláške treba pripojiť vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor vzdelávania 

 k prihláške treba pripojiť správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 

a prevencie nie staršiu ako dva roky 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie  

Učebný odbor:  2985 G  cukrárska výroba  

 základné hygienické návyky (osobné a pracovné) 

 bez záchvatových ochorení (epilepsia, poruchy obmedzujúce pohybovú koordináciu) 

 estetické cítenie, 

 poznať merné jednotky (kg, g, l, ml) 

 vedieť strihať a kresliť 

 bez závažnejšieho kožného ochorenia 

Učebný odbor:  3179 G  textilná výroba  

Zameranie:   10  ľudovoumelecká tvorba  

 estetické cítenie 

 trpezlivosť 

 schopnosť rozoznávať farby 

 vedieť strihať textilný materiál 

 poznať jednotky dĺžky (mm, cm, m) a orientovať sa v nich (prevod jednotiek) 

Učebný odbor: 3291 G  stavebná výroba   

Zameranie:  10  maliarske a natieračské práce 

 schopnosť pracovať vo výškach 

 telesná obratnosť, pohyblivosť a manuálna zručnosť (bez porúch chrbtice, horných a dolných 

končatín) 



 

 

 bez srdcových ochorení 

 bez záchvatových ochorení (epilepsia, poruchy obmedzujúce pohybovú koordináciu) 

 schopnosť rozoznávať farby 

 estetické cítenie 

 priestorová a plošná predstavivosť 

 bez citlivosti (alergie) na chemické zloženie farieb a náterových látok (vrátane vážnejších 

kožných ochorení, najmä na rukách) 

Učebný odbor:  4572 G  poľnohospodárska výroba 

Zameranie:  09  záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 

 zdravotná spôsobilosť (byť mobilný) 

Učebný odbor:  4572 G  poľnohospodárska výroba 

Zameranie:  04  rastlinná a živočíšna výroba 

 zdravotná spôsobilosť (byť mobilný) 

 vzťah k zvieratám 

Učebný odbor: 6485 G  opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 

 komunikatívnosť 

 zručnosť (dobrá jemná motorika) 

 zdravotná spôsobilosť 

 ochota pomáhať slabším a chorým 

Učebný odbor:  6491 G  obchodná prevádzka 

Zameranie:   01  práca pri príprave jedál 

 telesná obratnosť, pohyblivosť a manuálna zručnosť (bez porúch chrbtice, horných a dolných 

končatín) 

 bez záchvatových ochorení (epilepsia, poruchy obmedzujúce pohybovú koordináciu) 

 bez závažnejšieho kožného ochorenia 

Učebný odbor:  6491 G  obchodná prevádzka 

Zameranie:   02  príprava, skladovanie a predaj tovaru 

 telesná obratnosť, pohyblivosť, manuálna zručnosť (bez porúch chrbtice, dolných končatín) 

 komunikatívnosť, slušné správanie 

 dobrá orientácia 

 estetické cítenie 

 ovládať sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie 

Učebný odbor:  6494 G  služby a domáce práce 

 rozvinutá hrubá motorika 

 motorická zručnosť pri narábaní s pracovnými pomôckami (ručné práce, upratovanie, pomocné 

práce v kuchyni) 

Učebný odbor:  6495 G  polygrafická výroba  

Zameranie:  01 knihárne a kartonáž 

 vedieť strihať papier 

 vedieť prečítať číslice a poznať miery (mm, cm, m) 

 vedieť pracovať s pravítkom 

 bez strachu zo strojných zariadení 



 

 

Učebný odbor:  6497 G  pedikúra – manikúra   

 základné hygienické návyky  

 vedieť maľovať štetcom 

 estetické cítenie 

 schopnosť rozoznávať farby 

 komunikatívnosť 

 trpezlivosť 

 bez závažnejšieho kožného ochorenia 

7940 B  prípravný ročník   

 pre žiakov, ktorých schopnosti a manuálne zručnosti nemohli byť dostatočne diagnostikované 

 po absolvovaní prípravného ročníka riaditeľ Odborného učilišťa určí, či bude žiak pokračovať 

v prvom ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťa 

 vhodný aj pre žiakov, ktorí potrebujú dlhšiu adaptáciu na nové prostredie (poruchy autistického 

spektra) alebo trpia epileptickými záchvatmi, pretože je čas na dôslednejšie pozorovanie 

priebehu problémov žiaka (príznaky a prejavy epileptických záchvatov a pod.) 

Ak počet uchádzačov v jednotlivých učebných odboroch prevýši plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy 

uprednostní uchádzačov o štúdium, ktorí: 

1. boli v ZŠ/ŠZŠ vzdelávaní vo variante A (pred variantom B) 

2. ukončili posledný, 9. ročník v ZŠ/ŠZŠ 

3. neukončili iný učebný odbor v odbornom učilišti 

4. majú aj telesné postihnutie 

5. mali lepšie študijné výsledky (priemer známok) na polroku v poslednom absolvovanom ročníku 

ZŠ/ŠZŠ 

Rozhodnutie o prijatí a zápis 

 rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky škola odošle najneskôr 25. 04. 2022 

 v tomto termíne prijatému žiakovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi škola oznámi aj termín 

zápisu 

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, možno prijať žiakov 

aj po uvedených termínoch. 

 

V Bratislave dňa 25. 01. 2022 

 

 Mgr. Eduard Filo 

riaditeľ 


