
 
Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné 

školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na 

strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.  

Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať 

ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo 

nadanie. 

Prijímacie konanie na denné štúdium na stredných školách sa riadi nasledovným 

harmonogramom: 

Školy s talentovou skúškou: 

Do 01.02.2019 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na   
študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.  

Do 20.02.2019 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi ZŠ na SŠ s talentovou skúškou. 

Do 28.02.2019 odošle základná škola prihlášky na tieto školy. 

Ostatné stredné školy (riadny termín): 

Do 31. 03. 2019 zverejnia SŠ všetky kritériá prijatia na netalentové odbory. 
Do 10. 04. 2019 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi ZŠ na SŠ bez talentovej skúšky. 

Do 20. 04. 2019 základná škola odošle tieto prihlášky na SŠ, vrátane osemročných gymnázií. 

 

1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (aj osemročné gymnáziá) 

13. máj 2019 (1. termín), 16. máj 2019 (2. termín) 

Od 23. 05. 2019  je možné odvolať sa po 1. kole prijímacích skúšok. 

Do 06. 06. 2019 zverejní riaditeľ príslušnej SŠ rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok.  

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

18. jún 2019 

Od 25.06.2019 je možné odvolať sa po 2. kole prijímacích skúšok. 

Poznámka:  
Kritériá prijímania žiakov na SŠ:  

 výsledky TESTOVANIA 9 – 2019 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,  

 výsledky prijímacej skúšky z profilových predmetov (ak má žiak v TESTOVANÍ 9  

 z oboch testovaných predmetov úspešnosť 90% a viac, nerobí prijímacie skúšky),  

 študijné výsledky na ZŠ 

 umiestnenie v predmetových olympiádach a športových súťažiach 

 

TESTOVANIE 9 -2019 

riadny termín – 3. apríl 2019, náhradný termín - 16. apríl 2019 

 

Informačno-poradenský servis:  Mgr. Darina Klementová, výchovná poradkyňa 

    konzultačné hodiny: 12:00 – 15:00 ( každý utorok) 

Informácie o SŠ:  

Podrobné informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na stránke www.svs.edu.sk, v časti 

Rýchle odkazy/Prijímacie skúšky na stredné školy. Na tejto adrese sú tiež zverejňované údaje 

o študijných a učebných odboroch SŠ, kritériá prijímacích skúšok a priebežne aktualizovaný 

predbežný záujem žiakov 9. ročníka o štúdium na SŠ. 

 

07. 09. 2018 

INFORMÁCIE K PRIJÍMANIU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA  

STREDNÝCH ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU  2019/2020 

TALENTOVÉ SKÚŠKY      25. marec – 12. apríl 2019 

http://www.svs.edu.sk/

