
PROCES PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA SŠ  (JANUÁR 2022) 

 

1. ZZ  žiaka vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie najviac 2 netalentové 

a najviac 2 talentové odbory. 

ZZ  má možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na ktorejkoľvek zo škôl, kde bol žiak prijatý. 

2. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje RŠ. 

3. Termíny prijímacích skúšok:  

A. Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy 

umeleckého priemyslu a konzervatóriá: 

 1. termín: 

• netalentové ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby aj  3. 5. 2022 

• talentové ▪ 4. 5. 2022 a v prípade potreby aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 

2. termín: 

• netalentové ▪ 9. 5. 2022 a v prípade potreby aj  10. 5. 2022 

• talentové ▪ 11. 5. 2022 a v prípade potreby aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 22 

 

B.  Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy  

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa                   

na SŠŠ koná v dvoch fázach: 

- prvá fáza - overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy 

športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky) 

- druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: 

   4. 5. 2022 a v prípade potreby,  aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo 

11. 5. 2022 a v prípade potreby, aj 12. 5.2022 a 13. 5. 2022 (2. termín) 

 

  C   Termín na zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania           

pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 

4. ZZ podávajú prihlášky elektronicky v termíne: 

A. Na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá 

do 14.3.2022 

B. Na stredné športové školy - po odovzdaní  polročného vysvedčenia 

 

Uprednostňujeme elektronické podanie prihlášok. Ak máte záujem o listinnú podobu,  

konzultujte s  VaKP.  Prihlášku je možné podať aj v listinnej  podobe s podpismi oboch ZZ. 

V prípade, že bude podpísaná len jedným, ZZ je povinný o tejto skutočnosti informovať 

riaditeľa SŠ písomne.  

 

5. Povinné prílohy k prihláške - zoskenované  

• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka pre odbory:  2176 H mechanik banských 

prevádzok - 2275 H hutník - 2285 H zlievač - 2262 K hutník operátor - 2364 H strojný 

mechanik - 2433 H obrábač kovov - 2738 H operátor sklárskej výroby - 3661 H murár 

- 3663 H tesár - 3672 H kamenár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H 

mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár - Všetky študijné zdravotnícke odbory 

skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách - 8227 Q tanec - 9245 M ochrana 

osôb a majetku.  



Prílohu nájdete v Usmernení: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-

konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/ 

• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie 

nie staršia ako 2 roky – len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

• Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname 

talentovaných športovcov – len uchádzač o štúdium na strednej športovej škole. 

• Vyjadrenie lekára so špecializáciou telovýchovné lekárstvo – len uchádzač 

o štúdium na strednej športovej škole. 

• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – len žiak so ZPS. 

• Vyjadrenie pediatra o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor – len 

uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

• Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania vydané zamestnávateľom – len uchádzač o duálne vzdelávanie. 

• Kópie vysvedčení  - len uchádzač, ktorý bol hodnotený slovne alebo nie je možné, 

aby ZŠ potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 

 

6. Nepovinné prílohy – podľa kritérií, ktoré zadajú SŠ  - zoskenované 

- individuálne súťaže – zabezpečuje ZZ 

- kolektívne súťaže – požiadať vyučujúceho, triedneho učiteľa , prípadne VaKP.  

  Termín:   do 14.2.2022. (Diplom alebo výsledková listina musia byť potvrdené RŠ.) 

VaKP poskytne žiakom, pre ktorých je to relevantné, vzor potvrdenia o zdravotnej 

spôsobilosti a koordinuje žiakov tak, aby potrebné prílohy získali do 28.2.2022.  Kontroluje úplnosť 

prihlášok, usmerňuje proces podávania a koordinuje potvrdzovanie prihlášok riaditeľom ZŠ.  

V prípade potreby po dohode so ZZ pomôže s podávaním prihlášok.  

 

  Mgr. Zlatuše Kleinová, výchovný a kariérový poradca 

 

Použité skratky: 

ZZ – zákonný zástupca 

RŠ – riaditeľ školy 

VaKP – výchovný a kariérový poradca 

SŠ – stredná škola 

SŠŠ – stredná športová škola 

ZPS – zmenená pracovná schopnosť 


