
    
 
 

STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  TECHNICKÁ,  KUKUČÍNOVA  23, 040 01  KOŠICE 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, 040 01 Košice môže pre 

školský rok 2023/2024 prijať nasledujúci počet žiakov v stanovených odboroch: 

kód 
odboru 

Názov odboru 
Počet 
tried 

Plán 

Študijné odbory 

2447 K mechanik hasičskej techniky 1 28 ž 

2697 K mechanik elektrotechnik 1 20 ž 

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 1 20 ž 

3667K technik vodár vodohospodár 1 17 ž 

3693 K technik energetických zariadení budov 1 17 ž 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 1 20 

Trojročné učebné odbory 

3355 H stolár 1 20 ž 

3661 H murár 1 18 ž 

 Dvojročné učebné odbory pre žiakov s 

neukončeným základným vzdelaním 
  

3178 F výroba konfekcie 122 ž 

3686 F stavebná výroba 136 ž 

 

Pracovisko EP 
Kód 

odboru 
Názov odboru Počet tried Plán 

Bidovce 3686 F Stavebná výroba 
1 

10 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 10ž 

Čaňa 3686 F Stavebná výroba 
1 

9 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 8 ž 

Drahňov 3686 F Stavebná výroba 
1 

 8 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 10 ž 

Družstevná pri Hornáde 3686 F Stavebná výroba 
1 

10 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 8 ž 

Kecerovce 3686 F Stavebná výroba 1 22 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 1 30 ž 

Kuzmice 3686 F Stavebná výroba 
1 

9 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 8 ž 

Lunik IX 3686 F Stavebná výroba 
1 

10 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 10 ž 

Nová Polhora 3686 F Stavebná výroba 
1 

9 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 8 ž 

Slanec 3686 F Stavebná výroba 
1 

10 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 10 ž 

Turňa nad Bodvou 3686 F Stavebná výroba 
1 

10 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 8 ž 

Veľká Ida 3686 F Stavebná výroba 
1 

12 ž 

 3178 F Výroba konfekcie 12 ž 

Košice 3686 F Stavebná výroba 1 17 ž 



    
 
 

STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  TECHNICKÁ,  KUKUČÍNOVA  23, 040 01  KOŠICE 

 

Termíny I. kola prijímacieho konania 

Prihlášku na strednú školu je nutné podať do 20. marca 2023 riaditeľovi strednej školy. 

Prihláška musí byť potvrdená základnou školou a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, vo 

vybraných odboroch doplnená o potvrdenie od lekára o spôsobilosti uchádzača. 28  

Prvý termín – 4. máj 2023 (5. 5. 2023 – pri veľkom počte uchádzačov) 

Druhý termín – 9. máj 2023 (10. 5. 2023 - pri veľkom počte uchádzačov) 

Žiaci, ktorí vyhoveli ale boli neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta 

žiakov, ktorí pošlú potvrdenie o nenastúpení na štúdium, resp. nezašlú potvrdenie o nastúpení 

v stanovenej lehote. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí 

uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote 

odvolanie, čím potvrdí pretrvávajúci záujem o štúdium. 

Uchádzači podávajúci prihlášku na odbor stavebná výroba a výroba konfekcia si podávajú 

prihlášku na konkrétne pracovisko. V prípade, že sa niektoré pracovisko nenaplní a na iné bude 

záujem prevyšovať možný počet prijatých žiakov, sa voľné miesta z jedného pracoviska 

presunú na iné pracovisko tak, aby celkový  počet prijatých uchádzačov neprevýšil celkový 

možný počet prijatých žiakov v odbore. 

Úspešný uchádzač prijatý na štúdium, doručí najneskôr do 24. mája 2023 záväzné potvrdenie 

o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie sa 

doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy, naskenovaním tlačiva 

a odoslaním na e-mail školy sekretariat@sostke.sk , studijne@sostke.sk alebo poštou na adresu 

SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle novely zákona č. 415/2021 

Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 

potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo zašle potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium 

na strednú školu podpísané oboma zákonnými zástupcami do 24. mája 2023, riaditeľ školy 

príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Po potvrdení nástupu žiaka na štúdium zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka. Dátum 

a podmienky pre vyplnenie evidenčného listu žiaka včas uvedieme.  

Žiaci, ktorí sa neumiestnia v prvom kole PS, majú možnosť podať si prihlášku na odbory 

s voľnými miestami v druhom kole, ktoré sa bude konať 20. júna 2023 (v prípade veľkého počtu 

uchádzačov aj 21. júna 2023). Podmienky pre prijatie sú rovnaké, ako v prvom kole, poradie sa 

tvorí zvlášť pre druhé kolo.  
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