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INFORMÁCIE O PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK NA VZDELÁVANIE V STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH 

 

Termín podania prihlášky na vzdelávanie  
pre školský rok 2023/2024 

do 20. marca 2023 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku  
na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré 

nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory 

vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu 

prihlášku na vzdelávanie podľa § 66 ods. 6 (školský zákon); vybrané odbory vzdelávania môžu byť 
aj na tej istej škole. 

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak 

navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich 
osvedčené kópie.  

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára 

so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške  

správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 

 dva roky. 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo 

v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza. 

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, 

v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí 

k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 

vydané podľa osobitného predpisu. 

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške 

potvrdenie národného športového zväzu, že je uvedený v zozname talentovaných športovcov podľa 

osobitného predpisu a vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné 

lekárstvo. 
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TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK A ZVEREJNENIA ZOZNAMU 

UCHÁDZAČOV PODĽA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

 

GYMNÁZIÁ, STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY, ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU 

A KONZERVATÓRIÁ 

1. termín 

Odbory vzdelávania, v ktorých 
sa vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, 
zručností a nadania 

2. máj 2023 

v prípade potreby, vzhľadom 
na počet uchádzačov,  

aj 3. máj 2023 

a 28. apríl 2023 

Odbory vzdelávania, v ktorých 
sa nevyžaduje overenie 
špeciálnych schopností, 

zručností a nadania 

4. máj 2023 

v prípade potreby, vzhľadom na 
počet uchádzačov, aj 

5. máj 2023 

2. termín 

Pre odbory vzdelávania, 
v ktorých sa vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, 
zručností a nadania 

11. máj 2023 

v prípade potreby, vzhľadom 
na počet uchádzačov,  

aj 12. máj 2023 

a 15. máj 2023 

Pre odbory vzdelávania, 
v ktorých sa nevyžaduje 

overenie špeciálnych 
schopností, zručností a nadania 

9. máj 2023 

v prípade potreby, vzhľadom 
na počet uchádzačov,  

aj 10. máj 2023 

 

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 
prijímacieho konania 

19. mája 2023 (od 0:00 do 23:59 
hod.) 

Písomné potvrdenie strednej škole prijatie na vzdelávanie 
zákonným zástupcom alebo uchádzačom 

do 24. mája 2023 (23:59 hod.) 

 

Ďalší termín v prípade nenaplnenia miest (okrem 8-ročných gymnázií) 

Pre odbory vzdelávania,  
v ktorých sa vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, 
zručností a nadania 

11. máj 2023 

v prípade potreby, vzhľadom na 
počet uchádzačov, aj 

12. máj 2023 

a 15. máj 2023 

Pre odbory vzdelávania,  
v ktorých sa nevyžaduje 

overenie špeciálnych 
schopností, zručností a nadania 

9. máj 2023 

v prípade potreby, vzhľadom na 
počet uchádzačov, aj 

10. máj 2023 
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Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania 

23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 

23:59 hod.) 

Písomné potvrdenie strednej škole prijatie  

na vzdelávanie zákonným zástupcom alebo uchádzačom 

do 28. júna 2023 (23:59 hod.) 

 

 

STREDNÉ ŠPORTOVÉ ŠKOLY 

Prvá fáza – termín overenia 

športového nadania 
21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov 

Druhá fáza – termín overenia 
zdravotnej spôsobilosti  

 

1. termín  

 

2. máj 2023  

v prípade potreby, vzhľadom na počet 

uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 

2023  

2. termín  

 

11 máj 2023  

v prípade potreby, vzhľadom na počet 

uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 

2023  

 


