
 
                 Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA   
                  Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií 

                                             Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

____________________________________________________________________ 
 
 

Výsledková listina prijímacieho konania  pre školský rok 2018/2019 
na nadstavbové štúdium dennou formou štúdia 

 
 

Študijný odbor 2675 L 02 elektrotechnika 
 – výroba a prevádzka strojov a zariadení 

 
 

P. č. Kód 
žiaka 

Výsledok 
prijímacieho konania 

1. nš08el VP 

2. nš04el VP 

3. nš06el VP 

4. nš05el VP 

5. nš09el VP 

6. nš07el VP 

7. nš02el VP 

8. nš01el VP 

9. Nš10el VP 

10. nš03el VP 

 
 
Vysvetlivky: 
VP – vyhovel podmienkam prijímacieho konania – prijatý 
VN – vyhovel podmienkam prijímacieho konania - neprijatý 
N – nevyhovel podmienkam prijímacieho konania - neprijatý 
 
 
Nitra, 12.06.2018 

 
   Ing. Oľga Hodálová  

                                                             riaditeľka 
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Výsledková listina prijímacieho konania  pre školský rok 2018/2019 
na nadstavbové štúdium dennou formou štúdia 

 
 

Študijný odbor 6476 L technicko-ekonomický pracovník 
 
 
 

P. č. Kód 
žiaka 

Výsledok prijímacieho 
konania 

1. nš04te VP 

2. nš02te VP 

3. nš03te VP 

4. nš05te VP 

5. nš01te VP 

 
 
 

Vysvetlivky: 
VP – vyhovel podmienkam prijímacieho konania – prijatý 
VN – vyhovel podmienkam prijímacieho konania - neprijatý 
N – nevyhovel podmienkam prijímacieho konania - neprijatý 

 
 
 

Nitra, 12.06.2018   
 
 

   Ing. Oľga Hodálová  
                                                             riaditeľka 
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 Výsledková listina prijímacieho konania  pre školský rok 2018/2019 
na nadstavbové štúdium dennou formou štúdia 

 
 

Študijný odbor 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov,  
strojov a zariadení 

 
 
 

P. č. Kód 
žiaka 

Výsledok prijímacieho 
konania 

1. nš03st VP 

2. nš02st VP 

3. nš01st VP 

 
 

 
 

Vysvetlivky: 
VP – vyhovel podmienkam prijímacieho konania – prijatý 
VN – vyhovel podmienkam prijímacieho konania - neprijatý 
N – nevyhovel podmienkam prijímacieho konania - neprijatý 

 
 
 

Nitra, 12.06.2018   
 
 

   Ing. Oľga Hodálová  
                                                             riaditeľka 
 
 
 


