
 

 

 

 

 
Cieľ kurzov: 
systematická príprava a prehĺbenie vedomostí v tých tematických oblastiach,  
ktoré sú nosné pre prijímacie konanie. Súčasťou kurzu sú aj testy, v ktorých  
si „nanečisto“ precvičíte svoje vedomostné znalosti potrebné k prijímacím skúškam. 
 
Kurzy sa budú realizovať v nižšie uvedených termínoch. 
Kombináciu termínov si vyberáte sami. Odporúčame Vám absolvovať aspoň 1 kurz z MAT 
a 1 kurz zo SJL. 
 

23. 4. 2014 (streda)   15:00 - SJL 15:00 - MAT  

28. 4. 2014 (pondelok)    15:00 - SJL 15:00 - MAT 

30. 4. 2014 (streda)   15:00 - SJL 15:00 - MAT 

6. 5. 2014 (utorok)   15:00 - SJL 15:00 - MAT 

 

Miesto realizácie kurzov:  Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  75 minút   

Prihlásenie sa na kurz:   Svoju účasť na konkrétnom predmete nahláste minimálne 3 dni 
pred termínom kurzu na nižšie uvedenom kontakte (sekratariát). 

Kontakty na prihlasovanie:  Telefón: 051 77 106 63 - sekretariát 

051 77 121 96 – spojovateľka 

Mail:   sekretariat@spspo.sk   

 

Tadiaľ cesta nevedie. Netrápte sa sami, pomôžeme Vám!   

 

 

Učenie môže byť 
radosť... 

Milí mladí priatelia! 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1 v Prešove pre Vás 
bezplatne organizuje v tomto školskom roku prípravné kurzy na prijímacie 
skúšky na našu školu - zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 
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