
USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2022/2023. 

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje 
priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Z nej vyplýva:

1. Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí 
podľa záujmu
- najviac dva netalentové odbory
- najviac dva talentové odbory

2. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

3. Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a 
kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch 
vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

4. Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím 
programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača 
bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 
90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, 
novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie 
uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť 
najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne 

5. Prijímacie skúšky
a) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred 
termínom ich konania. 
b) 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 robiť a bude mu 
priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.
c)  Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

6. Zákonný zástupca
a)  najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na 
vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške 
strácajú platnosť. Vzor potvrdenia: 
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-
rok-20222023/ - príloha 2
b) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v
lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.    

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

