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Prihlášky na SŠ
 Vypĺňa sa iba 1 prihláška – najviac na 2 talentové odbory

- najviac na 2 netalentové 

odbory

 Prihlášku podáva rodič do 20. marca 2023 strednej škole, no 
predtým musí dať základnej škole potvrdiť známky (14.marec).

 Ak ide žiak na stretnú športovú školu, je nutné zaslať prihlášku v 
čo najkratšom termíne od polročného vysvedčenia, pretože:

I.fáza - overovanie športového výkonu 

od 21.marca – 14.apríla 2023.

 II.fáza – overovanie zdravotnej spôsobilosti 

1.termín: 2.máj (poprípade 28.4. a 3.5.)

2.termín: 11.máj (poprípade 12.5. a 15.5.)

O termíne, ktorý sa bude týkať konkrétne Vášho dieťaťa, Vás bude informovať stredná škola.



Možnosti podávania prihlášok
 1. elektronicky 

 cez edupage – do 14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie známok. 

 Po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ a potvrdení podania prihlášky rodičom, edupage odošle 
prihlášku všetkým SŠ, ktoré boli na prihláške uvedené. 

 2. v listinnej podobe

 Rodič vyplní prihlášku na tlačive 056 MŠVVaŠ SR z 01.10.2022

 Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka 
uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku 

do 20. marca 2023

 ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca 
uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení

 Rodičia vyhotovia potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh, podľa počtu 
odborov vzdelávania, ktoré uviedli v prihláške. Ak rodičia nemajú možnosť vyhotoviť kópie, 
vyhotoví ich škola

 Rodič kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2023 každú kópiu prihlášky s prílohami podá 
poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri 
podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.  

 Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu 
dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia 
písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.



K prihláške rodič pripojí povinné prílohy: §63 zákona 245/2008

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  - odbory zverejnené Ministerstvom školstva

https://www.minedu.sk/data/att/24644.pdf

2. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

príslušný odbor – žiaci so zdravotným 

znevýhodnením 

3. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná CPP, nie staršia ako  

dva roky – žiaci so ŠVVP 

4. Potvrdenie  národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname   

telentovaných športovcov (tí,ktorí sa hlásia na strednú športovú školu)

5. Vyjadrenie lekára špecialistu – v odbore telovýchovné lekárstvo ( tí,ktorí sa hlásia  

na strednú športovú školu)

6. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti 

7. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho  

vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o 

duálom vzdelávaní

8. Kópie vysvedčení – predkladá len ten žiak, ktorý bol z niektorého vyučovacieho 

predmetu na vysvedčení hodnotení slovne alebo ak nie je možné, aby ZŠ 

potvrdila hodnotenie na prihláške

9. Kópie diplomov a certifikátov (nepovinná príloha) – predkladá žiak, ktorý uvádza 

v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži

https://www.minedu.sk/data/att/24644.pdf


Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná 

spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024
Podľa ustanovenia § 64. ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2023/2024 
takto: 

 - 2176 H mechanik banských prevádzok / mechanička banských prevádzok

 - 2275 H hutník / hutníčka

 - 2285 H zlievač / zlievačka

 - 2262 K hutník operátor / hutníčka operátorka

 2487 01 H autoopravár – mechanik / autoopravárka – mechanička

 2487 02 H autoopravár – elektrikár / autoopravárka – elektrikárka

 2487 03 H autoopravár – karosár / autoopravárka – karosárka

 2495 K autotronik / autotronička

 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

 - 2364 H strojný mechanik / strojná mechanička

 - 2433 H obrábač kovov / obrábačka kovov

 - 2738 H operátor sklárskej výroby / operátorka sklárskej výroby

 - 3661 H murár / murárka

 - 3663 H tesár / tesárka

 - 3672 H kamenár / kamenárka

 - 3684 H strechár / strechárka

 - 3762 H železničiar / železničiarka

 - 3766 H lodník / lodníčka

 - 3776 K mechanik lietadiel / mechanička lietadiel

 - 4575 H mechanizátor lesnej výroby / mechanizátorka lesnej výroby

 - 5371 H sanitár / sanitárka

 - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách 

 - 8226 Q hudobno-dramatické umenie

 - 8227 Q tanec 

 - 8228 Q spev

 - 9245 M ochrana osôb a majetku 

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. 



Príloha 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024

Meno a priezvisko: ................................................................Dátum narodenia:..............................

Kód a názov učebného/študijného* odboru:.......................................................................................

.....................................................................................

Vyjadrenie lekára:

V ..........................................  dňa ............................. .............................................................

podpis lekára a odtlačok pečiatky

(*) Nehodiace sa prečiarknite



Žiak so ŠVVP a žiak so ZZ
Žiak so ŠVVP je taký žiak, ktorý má zariadením poradenstva prevencie 

diagnostikované ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby). Sú to žiaci:

A. Žiak s nadaním

B. Žiak zo SZP (sociálne znevýhodneného prostredia)

C. Žiak so ZZ (zdravotným znevýhodnením). 

Žiaci so ZZ sú: 

a. žiak so zdravotným postihnutím (mentálne, zrakové, sluchové, telesné, 

viacnásobné, NKS, autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy)

b. žiak chorý alebo zdravotne oslabený (žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého 

charakteru) 

c. žiak s vývinovými poruchami (vývinové poruchy učenia a poruchy aktivity 

a pozornosti)

d. žiak s poruchou správania (žiak s narušením funkcií v emocionálnej alebo 

sociálnej oblasti.



Podmienky prijatia na SŠ

 Riaditelia SŠ zverejnia podmienky prijatia na štúdium na SŠ a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
najneskôr do 30. novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie 
konanie

 Ak sa riaditelia SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodnú, že na svojej škole vykonajú prijímacie skúšky v 
druhom kole (kvôli nenaplnenému počtu miest), toto rozhodnutie zverejnia do 6.6. 2023.

 Riaditeľom gymnázií sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie  žiaka bez prijímacích skúšok, 
ak žiak v extérnom testovaní (monitor 9) dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom predmete samostatne.

 Stredné školy môžu prijať žiaka bez prijímacích skúšok, ak žiak v extérnom testovaní uspel minimálne v 80 %.

 Info z min.roka, ak sa to zmení, upresníme: 

Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 

zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola - vytvorila a 

zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho 

konania, - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku 

uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho 

roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu 

hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky 

zverejnila.



Prijímacie skúšky
 Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 

konania. 

 Ak riaditeľ strednej školy zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez 
prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky 
prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet 
bodov za prijímaciu skúšku.

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

 Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa 
výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. 

 Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v termíne podľa 
určenia ministerstvom školstva (termín zatiaľ nie je známy)

 Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 
uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania; to neplatí, ak ide o strednú 
športovú školu.

 Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom 
predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa 
uchádza.

 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych 
termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod 
neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača 
riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom 
prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote 
do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača 
uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával 
uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.



Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
-tieto informácie sú z minulého roka – doteraz neboli zo strany ministerstva upravené, 

VP školy vás o zmenách bude informovať, ak budú tieto informácie zmenené...

 Aktuálne zo zákona 245/2008: ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo 
zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie 
najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa 
vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. 

 Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na 
vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 Písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium sa môže podať osobne v SŠ(vyžiadať si 
potvrdenie o podaní s dátumom a podpisom), poštou (24.máj pečiatka pošty o podaní) alebo mailom –
riadne podpísané a zoskenované. 

 Podľa informácií z minulých rokov: Prihlášky, ktoré boli podané cez Edupage – tieto SŠ si vyžiadali 
potvrdenie o nastúpení taktiež cez edupage. Vzor písomného potvrdenie o nastúpení t.č. nieje zverejnené-ak 
to bude potrebné, VP školy, vám poskytne aktuálne informácie.

 Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium vs. odvolanie: Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu 
riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, 
že zákonný zástupca do 24. mája 2023 už potvrdil nastúpenie na štúdium na odbor vzdelávania, do 
ktorého bol prijatý a odvolanie voči neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo na tej istej strednej 
škole podal až po 24. 5. 2023 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t. j. uchádzač bude na túto školu 
prijatý na základe odvolania), tento uchádzač bezodkladne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej 
pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium do odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia. 

 Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium podpisujú obaja rodičia. Výnimku predstavujú rodičia, 
ktorí sa dohodli, že prihlášku na štúdium na SŠ podpisuje len jeden z nich a riaditeľovi zaslali písomné 
vyhlásenie. V tomto prípade aj potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium môže podpísať len jeden 
rodič. 



Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín 

zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre 

školský rok 2023/2024

1. termín: 

 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 
2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2023 a 28.4.2023.

 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a 
nadania: 4. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2023 

2. termín: 

 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 
11. 5. 2023, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 15.5.2023.

 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a 
nadania: 9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023 

Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov    

prijímacieho konania 19. mája 2023 ( v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24.mája 2023 (23:59 hod.), 

písomne potvrdí stredenej škole prijatie na vzdelávanie.



Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

 Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch 

vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

1. prvá fáza – termín overenia športového nadania: 21.3. do 14.4.2023 pre 

všetky druhy športov

2. druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti: 

1. termín: 2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov,  

aj 28. 4. 2023 a 3. 5. 2023

2. termín: 11.5.2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov,  

aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023



Ďalší termín 

 Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre 

žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s 

osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 

21. júna 2023. 

 Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy 

zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v 

čase od 0:00 do 23:59 hod.). 

 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. 

júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie.


