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Oznam 

pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium 

 
Zoznamy uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v študijných odboroch 

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  2840 M biotechnológia a farmakológia, 

3667 K technik vodár vodohospodár, 2411 K mechanik nastavovač, budú zverejnené pod 

číselným kódom žiaka dňa 18.5.2022 na dverách budovy školy a na internetovej stránke školy. 

Doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 18.5.2022. 

 

                          Spôsob overenia výsledkov prijímacích skúšok cez internet 

Adresa  školy:   www.dsatv.sk 

Na úvodnej stránke sa 18.5.2022 zobrazí odkaz v časti AKTUALITY na výsledky prijímacích 

skúšok. Uchádzač nájde výsledky pod číselným kódom, ktorý mu bol pridelený. 

 

Dôležité!!! 

 

     Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení 

žiaka  na štúdium strednej škole od 18. mája 2022 do 23. mája 2022 (23:59 hod.). 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

     Toto potvrdenie zákonný zástupca uchádzača môže doručiť cez informačný systém 

základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného a podpísaného tlačiva e-mailom: 

skola@sostv.sk,  poštou na adresu strednej školy.  

     Potvrdenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi 

školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zo zákonných 

zástupcov  - v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení. 

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o 

štúdium v našej strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatným. 

 

Úspešný – neprijatý uchádzač 

Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta 

uchádzačov, ktorí sa nezapíšu alebo pošlú potvrdenie o nenastúpení (poradie sa posúva). 

Dôležitým predpokladom je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie proti 

rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí, čím potvrdzuje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí, zákonný zástupca uchádzača môže podať 

písomné odvolanie riaditeľovi strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia. 

 

 

V Trebišove 29.4.2022                                                                         Mgr. Miroslav Tóth  

                                                                                                                   riaditeľ školy 
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