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Základné informácie: 

Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom 

rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní. Táto forma 

štúdia je určená pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom  vzdelávaní  získali  najmenej stredné 

odborné vzdelanie.  

Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety. 

Externé štúdium je 2-ročné ukončené záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent 

získa stredné odborné vzdelanie a dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o 

záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. 

Prijímacie skúšky: 

Podmienkou prijatia je riadne vyplnená prihláška na skrátené štúdium v externej forme na 

strednej škole. K prihláške je potrebné priložiť overenú fotokópiu doteraz získaného 

najvyššieho dokladu vzdelania: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o 

maturitnej skúške, diplom a kópiu občianskeho preukazu. 

Prihlášku na externé skrátené štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy v 

1. termíne do 17. júna 2022 a v 2. termíne do 22. augusta 2022. 

Podmienky pre prijatie: 

1. Úspešné ukončenie štúdia podľa vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na 

stredných školách, resp. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení  neskorších 

predpisov, dokladovanom originálom doteraz získaného najvyššieho dokladu 

vzdelania. 

2. V prípade, že sa do odboru neprihlási potrebný počet uchádzačov, sa tento odbor nebude 

otvárať. 
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Uchádzač o skrátené štúdium v externej forme je prijatý na  štúdium bez  prijímacieho konania 

za predpokladu, že splnil podmienky pre prijatie. Pri určení poradia uchádzačov rozhoduje 

dátum doručenia prihlášky na externú formu štúdia.  

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí na skrátené štúdium v externej forme bez prijímacej skúšky 

na základe splnenia podmienky pre prijatie uchádzačov. V rozhodnutí bude oznámený termín 

zápisu na štúdium. Pri zápise musí uchádzač predložiť originály dokladov o najvyššom 

získanom vzdelaní a vyplnenú osobnú kartu. 

Prerokované na porade vedenia dňa 21.04.2022 

 

Ing. Anton Bača 

riaditeľ školy 


