
Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov podávajúcich prihlášku na SŠ 

Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre škol. rok 2023/2024 

 

Od 01. 01.2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona 425/2021 Z.z., ktorá upravuje 

priebeh a organizáciu prijímacieho konania na SŠ a to nasledovne : 

 
1. Po novom zákonný zástupca žiaka (ZZ ) vypĺňa iba jednu prihlášku – jedno tlačivo, na 

ktorom uvedie v poradí podľa záujmu maximálne 2 stred. školy s „ talentovými odbormi a 2 

školy s „ netalentovými odbormi “. 

(na 1 prihláške všetky školy = 9. ročník maximálne 4 SŠ, 8.+ 5. ročník maximum 2 SŠ) 

 

Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné 

podať do 20. marca 2023, avšak ZZ vyplnenú prihlášku musí odoslať základnej škole na 

potvrdenie hodnotenia najneskôr do 15.03.2023. 

 
2. Prihláška na SŠ sa podáva elektronickou formou (prostredníctvom edupage) bez 

podpisu. 

 
a) Konkrétny formulár prihlášky si vygenerujete z edupage, ktorý škola používa. Niektoré údaje 

budú predvyplnené z databázy, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca (ďalej len ZZ). 

 
b) ZZ   vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom edupage najneskôr do 15.03.2023 

základnej škole na potvrdenie hodnotenia. 

 

c) ZZ k prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému 

podaniu a potvrdí podanie prihlášky. 

 
d) Riaditeľ ZŠ prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby ZZ mohol podať prihlášku 

v zákonnej lehote do 20.03.2023. 

 
e) Edupage po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ a potvrdení podania prihlášky ZZ odošle 

prihlášku všetkým stredným školám, ktoré uviedol ZZ v prihláške. 



f) V prípade, že edupage z technických dôvodov nebude môcť odoslať prihlášku na všetky SŠ 

uvedené v prihláške, ZZ bude systémom upozornený. Následne ZZ prihlášku vyplní na tlačive 

056 MŠVVaŠ SR. Vytlačenú a podpísanú prihlášku (žiakom aj ZZ ) dá ZZ riaditeľovi ZŠ na 

potvrdenie a následne odošle poštou alebo podá osobne na SŠ, na ktoré prihláška nebola 

odoslaná z edupage. 

Od 1.1.2022 sa vyžadujú podpisy oboch rodičov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného ZZ, 

ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o 

tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Pri podaní prihlášky poštou je 

určujúci dátum jej podania. 

 
Prihlášku na SŠ nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom e-mailu! 

 
 

3. Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú: 

 

a) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený odbor 

(„lekárske potvrdenie“)- nie všetci uchádzači, len niektoré odbory zverejnené ministerstvom 

školstva, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v- 

ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/ . 

 
b) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršia ako 2 roky ( predkladá len uchádzač -žiak so špeciálno-vzdelávacími potrebami ). 

 
c) Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname 

talentovaných športovcov ( predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na strednú 

športovú školu ). 

 
d) Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo 

( predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na strednú športovú školu ) 

 
e) Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti ( predkladá len uchádzač so zmenenou 

pracovnou schopnosťou ). 

https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/
https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/


f) Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor ( predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením ). 

 
g) Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, 

vydané zamestnávateľom, ktorý má so SŠ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní ( predkladá 

len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na SŠ,ktorá poskytuje duálne vzdelávanie ). 

 
h) Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v 

predmetovej olympiáde alebo súťaží ( nepovinná príloha , predkladá len uchádzač, ktorý v 

prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži uvádza ). 

 
4. Vzor prihlášky s pokynmi na jej vyplnenie je zverejnený na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR : 

https.//edicnyportal.iedu.sk/Forms. 

* EDU ID strednej školy ( 9 miestny kód strednej školy ) je zverejnený na portáli ministerstva 

školstva v registri crinfo : https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=1. 

 
5. Riaditelia stredných škôl zverejnia na svojich školských portáloch podmienky prijatia 

na štúdium a kritéria na úspešné  vykonanie prijímacej skúšky do 28.02.2023 

 zverejnia zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19.05.2023 

 
 

6.  Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ sú zverejnené na webovom sídle  

ministerstva školstva : https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-

pre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-

vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20232024/ . 

 

1.kolo 

Talentové odbory ( bilingválne gymnázia, bilingválne obchodné akadémie, umelecké 

školy) 

 

1. termí n :   od 28.04. do 03.05.2023 

2. termí n :   od 11.05 do 15.05.2023 

 

Stredné športové školy:     1.fa za : od 21.03.  do  14.04.2023 

                                                      2.fa za : od 28.04.  do  03.05.2023  

 

 

 

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=1
https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla
https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla
https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla


Netalentové odbory ( vs etky stredne  s koly = gymna zia, obchodne  akade mie, hotelove  

akade mie, vs etky odborne  s koly ) 

 

1. termí n :   04.05.2023 ( podľa poc tu za ujemcov aj 05.05.2023 ) 

2. termí n :   09.05.2023 ( podľa poc tu za ujemcov aj 10.05.2023 ) 

 

2.kolo – ju n 2023 ( je urc ene  z iakom, ktorí  sa neumiestnili z ro znych do vodov v 1. kole ani na 

jednu zvolenu  strednu  s kolu. O druhom kole rozhoduje riaditeľ strednej s koly. Prí padne  konanie 

druhe ho kola zverejní  na vy veske s koly a jej web. sí dle do 06.06.2023 ) 

 

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

študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024 : 

 

 Mechanik bansky ch preva dzok 

 Hutní k 

 Zlievac   

 Hutní k opera tor 

 Autooprava r – mechanik 

 Autooprava r – elektrika r 

 Autooprava r – karosa r 

 Autotronik 

 Bezpec nostne  syste my v doprave a priemysle 

 Strojny  mechanik 

 Obra bac  kovov 

 Opera tor skla rskej vy roby 

 Mura r 

 Tesa r 

 Kamena r 

 Strecha r 

 Z eleznic iar 

 Lodní k 

 Mechanik lietadiel 

 Mechaniza tor lesnej vy roby 

 

 

 

 



 Sanita r 

 Vs etky s tudijne  zdravotní cke odbory na stredny ch zdravot. S kola ch 

 Hudobno-dramaticke  umenie 

 Tanec 

 Spev  

 Ochrana oso b a majetku    

 

 

 

 

                                                               PhDr. Viera Beranova  

                                                                   vy chovny  + karie rny poradca ZS  

 
 

 
 
 

 


