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K r i t é r i a 

pre prijatie uchádzačov na denné štúdium  pre školský rok 2022/2023. 

EDUID školy: 100002392 

 

 Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany v zmysle  ustanovení §62 až 

68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s §29 ods. 6 a §31 ods.2 

zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR k prijímaciemu 

konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy a po vyjadrení rady školy  stanovuje kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na 

denné štúdium pre školský rok 2022/2023 nasledovne:  

 

A/ Podmienky prijatia – študijné odbory: 

 

Kód Študijný odbor Počet žiakov, 

 ktorých možno prijať 

 do 1. ročníka 

  toho  

duálne vzdelávanie 

6425 K kaderník - vizážista 

 

9 2 

6444 K čašník servírka 

 

9 5 

6445 K 

  

kuchár 9 5 

6446 K 

 

kozmetik 9 5 

 

 Spolu študijné odbory: 36 17 

 

1. Bez prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom 

testovaní žiakov 9. ročníka  Testovanie 9 základnej školy dosiahli v každom 

testovanom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%. V prípade, že počet 

uchádzačov, ktorí splnia uvedené kritérium prekročí počet žiakov, ktorých možno 

prijať do 1. ročníka, budú prijatí uchádzači s vyšším percentom úspešnosti z obidvoch 

predmetov testovania.  

Podmienkou uznania tohto kritéria je doručenie výsledkov Testovania 9 na našu školu 

najneskôr do 25.4.2022 (riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej 

skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok t.j. 25.4.2022). 

 

2. Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie bez prijímacej skúšky,  budú prijímaní 

na základe prijímacej skúšky z profilových predmetov – slovenský jazyk 

a literatúra a matematika, po zohľadnení študijných výsledkov  v  9. ročníku 

základnej školy (polročné hodnotenie) a ďalších kritérií školy.  
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Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023: 

1.Kolo prijímacích skúšok: 1. termín : 02. mája 2022 (pondelok) 

2. termín : 09. mája 2022 (pondelok)  

            2.Kolo prijímacích pohovorov, v prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole sa bude  

               konať: 21. júna 2022 (utorok) 

  Prijímacia skúška bude realizovaná písomnou formou v rozsahu učiva základnej    

  školy v trvaní 45 minút na každý predmet.  

 

3. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom študijnom odbore samostatne 

bude zostavené na základe počtu bodov získaných za : 

Kritéria pre zostavenie poradia Maximálny počet bodov 

prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 30 

prijímacie skúšky z matematiky 30 

študijné výsledky v 9. ročníku na polročnom 

hodnotení 

20 

výsledky v Testovaní 9 zo SJL 20 

výsledky v Testovaní 9 z MAT 20 

umiestnenie  v predmetových olympiádach 

a súťažiach 

20 

potvrdenie zamestnávateľa pre vstup 

do systému duálneho vzdelávania   

20 

 

4. Priemerný prospech z  polročnej klasifikácie v 9. ročníku ZŠ sa bude počítať z týchto 

predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, fyzika, chémia, prírodopis. Ak sa žiak učil dva cudzie jazyky, pre 

výpočet bodov za prospech sa započíta cudzí jazyk, ktorý je na prihláške uvedený ako 

1. v poradí. Ak uchádzač nemá v 9. ročníku známky, ale má slovné hodnotenie, 

priemerný prospech bude započítavaný z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom 

bol žiak hodnotený známkou. Ak bude mať žiak na prihláške za niektorý hodnotený 

premet uvedené „absolvoval/ aktívne absolvoval“, nahradí sa hodnotenie z daného 

predmetu známkou z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. Ak žiak nebude mať na prihláške z daného premetu v žiadnom ročníku 

známku, tak sa nahradí hodnotenie daného predmetu priemerom známok z polročnej 

klasifikácie v 9. ročníku ZŠ.  

 

5. Za prospech v 9. ročníku ZŠ sa pridelia body   nasledovne: 

 

Priemer Body 

1,00 – 2,00 20 

2,01 – 2,50 15 

2,51 – 3,00 10 

3,01 – 3,50 5 

3,51 – a viac 0 
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6. Za výsledky v testovaní 9 sa pridelia za každý predmet SJL a MAT  body: 

 

Úspešnosť v % Body 

100 – 90 % 20 

89,99 – 70 % 15 

69,99 – 50 % 10 

49,99 – 30 % 5 

29,99 - 0 0 

Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z objektívnych, najmä 

zdravotných dôvodov a doklad o tom priloží k prihláške, bodové hodnotenie sa určí podľa 

známok zo SLJ a MAT v 1. polroku 9. ročníka podľa nasledovnej stupnice - známka zo SLJ 

alebo MAT :  

Známka zo SJL alebo MAT Body 

1 20 

2 15 

3 10 

4 5 

5 0 

 

7.  Za účasť v predmetovej olympiáde  alebo súťaži   môže získať uchádzač : 

 

Olympiáda, súťaž Body 

Medzinárodné kolo, celoštátne kolo 20 

Krajské kolo 10 

Okresné kolo 5 

 

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom diplomu organizátora súťaže najneskôr v deň 

konania prijímacej skúšky do 8.00 hod, resp. fotokópiou diplomu za umiestnenie v súťaži, 

overenú riaditeľom školy. Za športové súťaže sa uchádzačovi body neprideľujú. 

 

8. Za potvrdenie od zamestnávateľa pre vstup do duálneho vzdelávania     20 bodov 

V prípade, že uvedené potvrdenie nebude priložené k prihláške na štúdium, zákonný zástupca 

ho doručí riaditeľke SOŠ OaS v Piešťanoch osobne, poštou, prípadne na mailovú adresu 

zssmojmir@zupa-tt.sk najneskôr do 30. apríla 2022. 

 

9. V prípade rovnosti bodov budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá: 

 

           1. uchádzači so ZPS v zmysle zákona č. 245/2008 – školský zákon §67 ods. 3. 

           2. uchádzači s väčším  počtom bodov získaných za prijímacie skúšky zo SJL 

           3.  uchádzači s väčším  počtom bodov získaných za prijímacie skúšky z MAT 

           4. uchádzači s lepšou známkou z predmetu SJL na polročnom hodnotení v 9. ročníku 

           5. uchádzači s lepšou známkou z predmetu MAT na polročnom hodnotení v 9. ročníku  

mailto:zssmojmir@zupa-tt.sk


Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 

 

4 

 

10. Poradie v každom študijnom odbore  bude zostavené samostatne pre uchádzačov, 

ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie 

a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne pre ostatných 

uchádzačov. 

 

11. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 

160.  

Žiak bude prijatý, ak jeho číslo poradia je menšie alebo rovné počtu žiakov, ktorých 

možno do príslušného odboru prijať.  

 

B/  Podmienky prijatia – učebné odbory:  

Kód Učebný odbor Počet žiakov, 

 ktorých možno prijať 

 do 1. ročníka 

Z toho  

duálne vzdelávanie  

2964 H cukrár  

 

9 3 

6444 H čašník servírka 

 

9 5 

6445 H kuchár 

 

9 5 

6462 H  

 

Barbier - experiment 9 0 

 Spolu za školu: 36 13 

 

 

1. Bez prijímacej skúšky až do naplnenia plánovaného počtu žiakov. Podmienkou 

prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotne spôsobilý stav pre 

zvolený  učebný odbor. 

 

2. V prípade, že v niektorých učebných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný 

počet prijímaných žiakov, bude celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom 

učebnom odbore samostatne  zostavené na základe počtu bodov získaných za : 

 

 

 

Kritéria pre zostavenie poradia Maximálny počet bodov 

študijné výsledky v 9. ročníku na polročnom 

hodnotení 

20 

umiestnenie  v predmetových olympiádach 

a súťažiach 

20 

potvrdenie zamestnávateľa pre vstup 

do systému duálneho vzdelávania   

20 
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Pridelenie počtu bodov za jednotlivé kritéria je rovnaký ako v študijných 

odboroch (písmeno  A , body 4 , 5, 7 a 8). 

 

3. V prípade rovnosti bodov budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá: 

 

           1. uchádzači so ZPS v zmysle zákona č. 245/2008 – školský zákon §67 ods. 3. 

           2. uchádzači s lepšou známkou z predmetu SJL na polročnom hodnotení v 9. ročníku 

           3. uchádzači s lepšou známkou z predmetu MAT na polročnom hodnotení v 9. ročníku 

 

 

4. Poradie uchádzačov v každom učebnom odbore  bude zostavené samostatne pre 

uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v učebnom odbore, v ktorom sa odborné 

vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne pre 

ostatných uchádzačov. 

 

5. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 60. 

 

Žiak bude prijatý, ak číslo jeho poradia je menšie alebo rovné počtu žiakov, ktorých 

možno do príslušného odboru prijať. 

 

C/  Podmienky prijatia uchádzačov do študijných aj učebných odborov v systéme 

duálneho vzdelávania 
 

1. Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 

uchádzač do študijného alebo učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a 

príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o 

odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Podľa 

§17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi 

zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SOŠ OaS 

Piešťany uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, resp. s ktorým pripravuje pre 

školský rok 2022/2023 uzatvoriť predmetnú zmluvu. Uvedené potvrdenie zákonný 

zástupca pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí osobne, 

poštou alebo  na mailovú adresu zssmojmir@zupa-tt.sk  do 30.apríla  2022. 

2. Poradie uchádzačov pre každý odbor bude v prijímacom konaní zostavené samostatne, 

zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť 

pre ostatných uchádzačov.  

3. Zoznam zamestnávateľov, s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní je uvedený v prílohe č. 1 týchto kritérií.  
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     D/  Podmienky pre vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

 

V zmysle §65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z (školský zákon, sa forma prijímacej skúšky na 

strednú školu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí s prihliadnutím na ich 

zdravotné znevýhodnenie. 

Súčasne s prihláškou na štúdium na SOŠ obchodu a služieb zákonný zástupca uchádzača zašle  

riaditeľovi školy Správu z diagnostického vyšetrenia a   Žiadosť o úpravu prijímacej 

skúšky. (v prihláške na štúdium musí byť vyplnený  bod 12. – Kód vzdelávania uchádzača 

so ŠVVP). 

Úprava podmienok prijímacej skúšky sa týka tých žiakov, ktorí boli na ZŠ vzdelávaní formou 

individuálnej integrácie – žiaci so špecifickou poruchou učenia (dyslexia, dysgrafia, 

dysortografia, dyskalkúlia) a ADHD/ADD. 

SOŠ obchodu a služieb umožňuje vytvorenie vhodných podmienok po technickej a časovej 

stránke podľa typu a stupňa zdravotného znevýhodnenia a to na základe odporúčaní 

z CPPPaP alebo CŠPP, ktorého  je žiak klientom. 

Jedná sa o tieto úpravy: 

 pri vypracovaní písomnej časti  prijímacej skúšky z obidvoch predmetov predĺžiť čas 

o 25% (prípadne 50% u chorých a zdravotne oslabených) 

 úprava  testu zo slovenského jazyka a literatúry tak, aby sa žiak v ňom vedel dobre 

orientovať 

 pri úprave testu použitie  písma Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5 

 možnosť výberu správnej odpovede zakrúžkovaním v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 

 v predmete matematika (pri dyskalkúlii) vytvorený  jednoduchý systém riešenia úloh 

 

E/ Prihláška na štúdium 

Prihlášku možno podať do 20 marca 2022: 

a) elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez podpisu, alebo 

b)  v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR 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.  
Prihláška musí obsahovať telefonické a mailové kontakty na zákonných zástupcov.  

Povinné prílohy prihlášky : 

1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie 

nie staršia ako dva roky - predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

2. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou 

pracovnou schopnosťou. 

3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor vzdelávania - predkladá len uchádzač do zdravotným 

znevýhodnením. 

4. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu 

o duálnom vzdelávaní - predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na 
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vzdelávanie v odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje 

v systéme duálneho vzdelávania. 

5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v 

predmetovej olympiáde alebo súťaži - predkladá len uchádzač, ktorý uvádza 

v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži. 

 

F/ Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

1. Riaditeľka SOŠ OaS Piešťany  zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi 

rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do 1. ročníka v jednotlivých 

odboroch rezervuje riaditeľka školy počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa 

prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne 

ospravedlnení. Týchto uchádzačom určí riaditeľka školy náhradný termín prijímacej 

skúšky najneskôr do 31.8.2022. 

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

prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou č. 2 týchto kritérií. Ostatné 

rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. Ak 

zákonný zástupca písomne nepotvrdí škole nastúpenie/nenastúpenie  na štúdium, 

rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v školskom roku 2022/23 bude neplatné 

a voľné  miesto uchádzača bude  ponúknuté ďalším uchádzačom o štúdium podľa 

bodového poradia v jednotlivých odboroch. 

 

Všeobecné ustanovenia :  

1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 02. mája 2022 a 9. mája 2022. 

2. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zohľadnení uvedených kritérií. 

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka nasledovne: 

a) bez prijímacej skúšky (študijné odbory - úspešnosť v Testovaní 9 aspoň 80 % 

v každom predmete testovania, všetky učebné odbory)  do   25. 04. 2022  

b) na základe prijímacej skúšky do študijných odborov do 18.05.2022. 

3. Riaditeľka školy  18. mája 2022 zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania v študijných aj učebných odboroch  na webovom sídle školy ako 

aj na výveske školy.  

4. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača do 23. mája 2022 doručí škole 

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

štúdium.  

5. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo 

zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia elektronicky (mailom). 

6. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté 

voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých 

uchádzačov.  
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7. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola 

vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú 

školu. 

8. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zašlú spolu  s prihláškou  

žiadosť o úpravu prijímacej skúšky. V tomto prípade je potrebné vyplniť na prihláške 

aj bod 12. – kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP. (viď  bod D/  – Podmienky pre 

vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP). Individuálna integrácia neznamená 

uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako 

ostatní žiaci s prihliadnutím na jeho poruchu. 

Zákonný zástupca uchádzača so zdravotným znevýhodnením, ktorý je prijatý na školu 

predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zároveň 

zašle žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP 

o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole.  

9. Neprijatým žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných 

odborov bude riaditeľka školy priebežne vydávať rozhodnutie o prijatí až do naplnenia 

plánovaného počtu žiakov v jednotlivých učebných odboroch. 

10. V prípade nepredvídaných zmien v súčasnej pandemickej alebo inej vážnej situácii, 

ktoré by zasiahli do organizácie prijímacieho konania si vyhradzujeme právo zmeny 

kritérií z dôvodu zachovania objektívnosti prijímacieho konania. Prípadne zmeny 

budú zverejnené na stránke školy : www.sosoasmojmir.edupage.org. 

11. Kritéria pre prijímanie žiakov na SOŠOaS v Piešťanoch boli prerokované a schválené 

na pedagogickej rade dňa 18. 02. 2022 a v rade školy dňa 22. 02. 2022. 

 

V Piešťanoch dňa 22. 02. 2022 

      Ing. Anna Zálešáková  

          riaditeľka školy   
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                                                                                                                             Príloha č. 1 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 

má uzatvorené zmluvy v systéme duálneho vzdelávania 

s nasledovnými zamestnávateľmi: 

 

 ZUCKMANN VILLA , s.r.o. 
Winterova  56, 921 01 Piešťany                  
Kontakt:  tel.+421 905 556 103 - Mgr. Tomáš Repáš 
email: info@zuckmann.sk  
www.zuckmann.sk 

o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

  

 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.  
Winterova 29, 921 29 Piešťany 
Kontakt: tel. +421 902 961 097 - Ing. Iveta Miškovicová 

email:  imiskovicova@sk.ensanahotels.com 
            www.ensanahotels.com 

o  Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 Hotel London,  Trnava 
Kapitulská 5 , 917 01 Trnava 
Kontakt: tel: +421 918 489 941 Maroš Ondrišek 
email: manager@hotellondon.sk 

o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

  

 Hotel Park Avenue Piešťany 
Beethovenova 3, 921 01 Piešťany 
Kontakt: tel: +421 944 246 132 Ing. Dušan Ďurčák 
email: durcak@hotelparkavenue.sk 

www.hotelparkavenue.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

  

 GASTROBENE Vrbové 
J. Žigmundíka 297, 922 03  Vrbové 
Kontakt: tel: +421 907 753 238 p. Radoslav Benedikovič 
email: r.benedikovic@gastrobene.sk 

www.gastrobene.sk 
o Pre učebné odbory:  6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6445 K kuchár  

 

 LE GRIFFON Piešťany 
Winterova 29, 921 01 Piešťany 
Kontakt: tel: +421 905 416 939 p. Martin Madunický 
email: madunicka@legriffon.sk 

www.legriffon.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

  

mailto:info@zuckmann.sk
http://www.zuckmann.sk/
mailto:imiskovicova@sk.ensanahotels.com
http://www.ensanahotels.com/
mailto:manager@hotellondon.sk
mailto:durcak@hotelparkavenue.sk
http://www.hotelparkavenue.sk/
mailto:r.benedikovic@gastrobene.sk
http://www.gastrobene.sk/
mailto:madunicka@legriffon.sk
http://www.legriffon.sk/
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 D.ART restaurant  Piešťany 
J. Záborského 44 , 921 01 Piešťany 
Kontakt: tel: +421 905 100 777 p. Dávid Bartoš 
email: office@dartpn.sk 

www.dartpn.sk  
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 LA Musica  Piešťany 
            Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany  
             Kontakt: tel: +421 917 968 818 p. Uváčiková Mária 

             email: prevadzka@la-musica.sk 

                www.la-musica.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 Hotel Máj  Piešťany 
Hlboká 49, 92101 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 905 645 722 p. Širilla Branislav 
email: sirilla@hotelmaj.sk 

www.hotelmaj.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 ADELI Medical Center  Piešťany 

Hlboká 45, 92101 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 33/79 15 900 p. Pavlovič Martin 
email: pavlovic@adelicenter.eu 

www.adelicenter.eu 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 MEET and EAT  Piešťany 
Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 903 351 565 p. Škorníková Alexandra 
email: Alexandra.Skornikova@vgd.eu 

www.meetandeat.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 Hotel PARK Piešťany 
Nábrežie Ivana Krasku 2 , 921 01 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 33/79 51 111 p. Jurišová Helena 
email: reception@hotelpark.sk 

www.hotelpark.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 
 
 
 

mailto:office@dartpn.sk
http://www.dartpn.sk/
http://www.la-musica.sk/
mailto:sirilla@hotelmaj.sk
http://www.hotelmaj.sk/
http://www.adelicenter.eu/
http://www.meetandeat.sk/
http://www.hotelpark.sk/
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 Penzión DIANA Piešťany 

Matúškova 2935/21,, 921 01 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 908 782 835 ,33/ 77 43 013, 7744200 , 7743014 p. Kristína Svátek 
email: kristina.svatek@diana.sk 

www.diana.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 Reštaurácia Centrál Piešťany 
Winterova 50, 921 01 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 907 700 963 , 033/77 231 57 p. Rolníková Lucia          
email: centralmenu@gmail.com 

www.central.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 Hotel Magnólia  Piešťany 
Nálepkova 1, 92101 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 911 604 605  p. Štofanová 
email: riaditel@hotelmagnolia.sk 
          prevadzka@hotelmagnolia.sk  

www.hotelmagnolia.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 

 Elizabeth cukráreň & kaviareň  Piešťany 
Kúpeľný ostrov 3608I3, 92101 Piešťany  
Kontakt: tel: +421 904 651 221 p. Galbavá Monika 
email: mrffoinvest@gmail.com 

o Pre učebné odbory:  2964 H cukrár 
 

 City Hotel Bratislava 

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava  
Kontakt: tel: +421 915 695 746 p. Vančová Viola 
email: vancova@hotelbratislava.sk  

www.hotelbratislava.sk 
o Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár 
o Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár 

 
Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, majú 

povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná 

pohovor a na základe kladného rozhodnutia zamestnávateľa vystaví žiakovi „Potvrdenie 

o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Uvedené potvrdenie zákonný zástupca 

pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí osobne, poštou alebo  na 

mailovú adresu zssmojmir@zupa-tt.sk  do 30.apríla  2022. 

Konkrétne podmienky vzdelávania bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú 

žiak a zákonný zástupca uzatvoria so zamestnávateľom.  

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v SOŠ OaS Piešťany a praktické 

vyučovanie formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach 

zamestnávateľov.  
 

 

http://www.diana.sk/
http://www.central.sk/
mailto:riaditel@hotelmagnolia.sk
http://www.hotelmagnolia.sk/
http://www.hotelbratislava.sk/
mailto:zssmojmir@zupa-tt.sk
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Príloha č. 2  

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 
 

 

 

 
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

                                                                                   Stredná odborná škola obchodu a služieb 

                                                                           Mojmírova 99/28 

                                                 921 01  Piešťany 

 

                                                                       V ............................................. dňa ......................  

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________  

 

 

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností *: 

 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v 

študijnom/učebnom odbore___________________________________________ 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Podpis zákonného zástupcu 

 

 

                                                                                                          ______________________ 

 

                                                                                                          Podpis zákonného zástupcu 

 

 

 
* nehodiace sa preškrtnite 

 

 

 


