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Kto môže ísť na strednú školu a kam

 Žiaci 8. ročníka základnej školy môžu po jeho ukončení pokračovať 

na bilingválnych gymnáziách v päťročnom štúdiu alebo na 

bilingválnych obchodných akadémiách s rovnakou dĺžkou štúdia.

 Súčasní piataci si môžu podať prihlášku do osemročného 

vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu. Prijatí 

nastúpia len do ich prvých ročníkov.

 Deviataci si posielajú prihlášky buď na bilingválne gymnáziá, 

gymnáziá, stredné odborné školy, umelecké školy alebo 

konzervatóriá.



Počet prihlášok

 Každý žiak 9. ročníka ZŠ  si môže podať dve prihlášky na dve 

stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej 

školy a dve prihlášky si môže podať aj na štúdium v odboroch, ktoré 

vyžadujú talentové skúšky.( teda môže podať na 4 SŠ )

 Každý žiak 8.ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na dve 

bilingválne gymnáziá alebo na bilingválne obchodné akadémie s 5 

ročnou dľžkou štúdiá. ( teda na 2 SŠ )

 Každý žiak 5.ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na bilingválne 

gymnáziá s talentovou skúškou a dve prihlášky na osemročné 

gymnázia bez talentovej skúšky. ( teda na  4 SŠ )



Termíny na podanie prihlášok

 Do 20. februára 2022

Treba podať prihlášky riaditeľovi základnej školy na štúdium v  

odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú talentovú skúšku.

 Do 10. apríla 2022 

Treba odovzdať riaditeľstvu základnej školy prihlášky na  

študijné a  učebné odbory pre ostatné stredné školy, kde sa

nevyžaduje  talentová  skúška, vrátane osemročných gymnázií.

Robí tak rodič dieťaťa alebo zákonný zástupca 

prostredníctvom kariérového poradcu.



Termíny odoslania prihlášok

 do 28. februára na školy

s talentovou skúškou

 do 20. apríla na ostatné

školy



Termíny prijímacích skúšok

 na školy s talentovou skúškou

od 15. marca do 30. apríla 2022

 na ostatné školy

 1. kolo prijímacej skúšky

9. mája 2022 – 1. termín vrátane osemročných gymnázií

12. mája 2022 – 2. termín vrátane osemročných gymnázií

 2. kolo prijímacej skúšky

21. júna 2022



Zverejnenie kritérií pre prijatie na SŠ

 do 1. februára 2022

na školy s talentovou skúškou

 do 31. marca 2022

na ostatné školy

 6. apríla 2022 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

náhradný termín – 21. apríla 2022

18.mája 2022 celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka



Zápisný lístok

 slúži na zápis na SŠ na základe rozhodnutia o prijatí

 je prenosný

 ZŠ vydáva iba jeden po predložení rozhodnutia SŠ o prijatí 

žiaka jeho zákonným zástupcom kariérovému poradcovi

oproti podpisu



Prehľad škôl

Gymnáziá – bilingválne

Konzervatóriá

SOŠ s talentovou skúškou

Umelecké školy s talentovou skúškou

Gymnáziá alternatívne

SOŠ

OU



G J.A.Komenského
 protestanské

 anglický jazyk

 PS: M, Sl.j., ANJ, PDT

G Park mládeže
štátne

španielsky jazyk

PS: M, Sl.j., tal.sk.

anglický jazyk

PS: M, Sl.j., ANJ

G M.R.Štefánika
štátne

francúzsky jazyk - PS: M, Sl.j., FRJ

ruský jazyk - PS: M, Sl.j., RUJ

G Opatovská
štátne

nemecký jazyk, anglický jazyk

PS: M, Sl.j., PDT

G Futurum
súkromné

anglický jazyk

PS: anglický jazyk, Sl.j, M

G Súkromné – Katkin park 2
súkromné

anglický jazyk

PS: AJ, pohovor

G. Sv. E. Steinovej –

Charkovská 1
cirkevné

katolícke

anglický jazyk

PS: M, Sl.j., ANJ

G. Trebišovská
štátne

anglický jazyk

PS: M, Sl.j.,

OA Watsonova
štátne

anglický jazyk

PS: Sl.j., M, ANJ

Súkromné SOŠ Postupimská
súkromné OA

anglický jazyk

PS: Sl.j., A.j.

BILINGVÁLNE  GYMNÁZIÁ – talentová skúška



• Talentové skúšky

• Stredná športová škola, Tr. SNP 104 – šport



Talentové skúšky – Konzervatória

 Konzervatórium, Timonova 2 

 Konzervatórium J.Adamoviča, Exnárova 8 

 Súkromné konzervatórium, Zádielska 12 

 Súkr. hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1 



Talentové skúšky – SOŠ 

 SSOŠ, Postupimská 37 – oa - bilingválne štúdium, grafický a priestorový 
dizajn 

 OA, Watsonova 61 – oa - bilingválne štúdium 

 Súkr. SOŠ, Bukovecká 17 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

 Katolícka SPgŠ, Južná trieda 48 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

 Súkr. ped. a soc. akadémia, Požiarnická 1 - učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo 

 SOŠ, Gemerská 1 - odevný dizajn 

 SZŠ, Kukučínova 40 – masér 

 Súkr. SUŠ filmová, Petzvalova 2 – všetky odbory 

 Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 – všetky odbory 



Organizácia odovzdávania prihlášok na SŠ v šk. 

r. 2021/2022 - talentové skúšky sumár

 do 25.1.2022 – žiaci odovzdať doklady k prihláške na školy s talentovou 

skúškou

 - tlač prihlášok KP 

 Do 1.2.2022 – zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s TS(webové stránky škôl 

a www.svs.edu.sk) 

 7. – 14.2.2022 - podpisy prihlášok rodičom, žiakom, potvrdenia o 

zdravotnej spôsobilosti 

 Do 19.2.2022 - skompletizovanie prihlášok KP 

 Do 20.2.2022 – podanie prihlášok riaditeľovi ZŠ 

 - podpísanie prihlášok riaditeľom školy 

 Do 28.2.2022 – odoslanie prihlášok riaditeľovi SŠ 



Gymnázia I
 Alternatívne

G Šrobárova

G Poštová

G Park mládeže

G Opatovská

G Alejová

G M.R. Štefánika

G Trebišovská

Premonštrátske

gymnázium

G sv. Košických

mučeníkov

 So zameraním

G Šrobárova – NJ, AJ, informatika

G Poštová - rozšírené vyučovanie –

AJ, matematika

G športové – telesná výchova

G Dneperská – informatika

Premonštrátske gymnázium – cudzie

jazyky (latinský, grécky)

G Alejová - trieda pre nadané deti

G Futurum - informatika



Gymnázia II

Cirkevné

G sv. T. Akvinského

Zbrojničná 3

G sv. koš. mučeníkov

Čordáková 50

G sv. E. Steinovej -

súkromné Charkovská 1

Evanjelické gymnázium

Škultétyho 10

Premonštrátske

gymnázium  Kováčska 28

Súkromné

G Katkin park

G Dneperská

G Futurum



Stredné odborné školy I

Stredné priemyselné školy

SPŠ strojnícka

SPŠ dopravná

SPŠ elektrotechnická

SPŠ stavebná a

geodetická

SPŠ a OA s vyučovacím

jazykom maďarským

Obchodné akadémie

OA Watsonova

OA Polárna

OA pre tel. post. Opatovská

SOŠ ekonomická Tercium,

Lermontovova 1

Súkromná SOŠ, Postupimská 37



Stredné odborné školy II
Stredné zdravotnícke školy

SZŠ Kukučínova

SZŠ Moyzesova

SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 25

Pedagogická škola

Katolícka SPgŠ, Južná trieda 48

Súkromná pedagogická a

sociálna akadémia, Požiarnicka 1

Súkromná stredná

odborná škola, Bukovecká

Hotelová akadémia

Južná trieda

Postupimská 37 – súkromná

Stredné umelecké školy

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15

Súkr. stredná umelecká škola filmová,      
Petzvalova 2

Spojená škola – Stredná umelecká škola,

Exnárova 8

Konzervatória

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12

Konzervatórium, Timonova 2

Súkromné hudobné a

dramatické konzervatórium, Požiarnicka 1

Konzervatórium, Exnárova 8



Stredné odborné školy III

SOŠ

automobilová, Moldavská cesta 2

poľnohospodárska a služieb, Kukučínova 23

technická, Kukučínova 23

veterinárna, Nám. ml. poľnohospodárov 2

železničná, Palackého 14

SOŠ

Jána Bocatia

Učňovská 5, Šaca

Južná trieda 48

Gemerská 1

Ostrovského 1

Súkromné SOŠ

Bukovecká 17

Pamiko, Kukučínová 23

Postupimská 37

ekonomická Tercium, Lermontovova 1



I. kolo Prijímacích skúšok sumár

 Do 31.3.2022 – zverejnenie kritérií na SŠ 

 Do 30.3.2022 – žiaci odovzdať doklady k prihláške 

 – tlač prihlášok 

 2.4. - 8.4.2022 – podpisy rodičov a lekára 

 – spracovanie prihlášok KP 

 Do 10.4.2022 – podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ 

 – podpísanie riaditeľom 

 Do 20.4.2022 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ 



Doklady k prihláške 

 Doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá 

súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza – obvodné a vyššie 

kolo 

 Zmenená pracovná schopnosť - potvrdenie z ÚPSVaR 

 Vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor 

výchovy a vzdelávania - pripojí uchádzač so zdravotným znevýhodnením 

 Správa špeciálneho pedagóga, súhlas s odoslaním správ , žiadosť o 

úpravu prijímacích skúšok, žiadosť o integráciu – žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Lekársky posudok a prehlásenie rodiča - SZŠ, Moyzesova 

 Krstný list, vyjadrenia farára, ap. - cirkevné školy 


