
Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 

1. PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY A ODBORY,V KTORÝCH SA VYŽADUJE ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ 

o Zverejňuje MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle 
o Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre šk. r. 2022/2023       15.10.2021 
o Učebné a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť                        31.01.2022 

2. URČENIE NAJVYŠŠIEHO POČTU ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠTUDIJNÝ / UČEBNÝ ODBOR 

o Zverejňuje MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle 
o Upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory 

alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2022/2023              31.1.2022 

3. KRITÉRIÁ A FORMA, OBSAH, ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA 

o Zverejňuje riaditeľ SŠ na webovom sídle školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 28.2. 2022* 

* Prechodné ustanovenie 

NOVÉ PRE KRITÉRIÁ: 

o Riaditeľ SŠ môže uviesť do kritérií aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky 
o Pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie      –  90% a viac v T9 
o Pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie                 –  80% a viac v T9 

4. PODANIE PRIHLÁŠKY 

o Pre všetky učebné odbory a študijné odbory                                                                             20.3. 2022 
o Jeden termín pre talentové aj ostatné odbory 
o Podáva zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy 
o Nové tlačivo (Jedna prihláška – poradie učebných / študijných odborov) 
o Elektronické spracovanie 

5. URČENIE POČTU ŽIAKOV, KTORÝCH MOŽNO PRIJAŤ DO 1. ROČNÍKA A TERMÍNY KONANIA PS 

o Zverejňuje riaditeľ strednej školy na webovom sídle školy                                                 do 31.3.2022 
o Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa 

6. TERMÍN KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

o Určuje ministerstvo (NOVÉ) 

1. KOLO 

o 1. termín ostatné odbory                                                                          2. alebo 3. mája 2022 
o 1. termín talentové odbory                         4., 5, alebo 6. mája 2022 
o 2. termín ostatné odbory                                                                          9. alebo 10. mája 2022 
o 2. termín talentové odbory                                                                      11., 12 alebo 13. mája 2022 

2. KOLO (termíny v zákone) 

ostatné odbory, talentové odbory (NIE OSEMROČNÉ)                            21.6,, dokončenie 22.6. 2022 

http://skolahrhov.sk/wp-content/uploads/2021/11/INKLUCENTRUM_buletin_skolsky_podporny_tim2022_23.pdf
https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/


7. ZVEREJNENIE ZOZNAMU UCHÁDZAČOV 

o Zverejňuje a určuje ministerstvo (nové)                                                                                               18.5.2022 
o Prijatí uchádzači: 
o potvrdia jedno rozhodnutie, ostatné rozhodnutia strácajú platnosť 
o Prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky: 
o rozhodnutie o prijatí odošle riaditeľ strednej školy najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky 

o Neprijatí uchádzači: 
o odvolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí 

 


