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1. Prijímacie konanie na stredné odborné školy pre školský rok 2022/2023 

 

Novela školského zákona s účinnosťou od 1.1.2022 zmenila aj vybrané procesy týkajúce sa prijímacieho 
konania na strednú odbornú školou. 

Zmeny sa týkajú: 
 

- prihlášky na strednú školu, 
- zverejňovania podmienok prijímacieho konania, 
- dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium pre určené odbory vzdelávania, 
- zápisu prijatého žiaka na školu, 
- povinnosti školy informovať zmluvných zamestnávateľov v SDV o výsledku prijímacieho konania, 
- uzatvárania učebnej zmluvy. 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 12.1.2022 v nadväznosti na 
určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktorého súčasťou sú aj 
nasledovné dokumenty: 

• Príloha č. 1 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania.   
• Príloha č. 2 – Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.  

• FAQ – najčastejšie kladené otázky. 

Základná informácia k procesom prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. 
 
1. Termíny prijímacieho konania. 
 
1. termín:  

• odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  
- 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022  

• odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  
- 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022  

 

2. termín:  

• odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  
- 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022  

• odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  
- 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 

2. Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie zdravotnej spôsobilosti pre prípravy v danom 
odbore vzdelávania. 

 
Ministerstvo školstva v súlade so školským zákonom zverejnilo 12.1.2022 zoznam odborov, v ktorých sa 
vyžaduje zdokladovanie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium v danom odbore vzdelávania: 
 

Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať 
príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023. 
 
K prihláške na štúdium v uvedených odboroch vzdelávania sa povinne prikladá aj potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti: 
 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
 
 
 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/data/att/21708.docx
https://www.minedu.sk/data/att/21707.docx
https://www.minedu.sk/data/att/21706.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/21701.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/21701.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/21702.docx


3. Prihláška na strednú školu. 
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva iba jednu prihlášku na vzdelávanie 
riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.  
 
V prihláške 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. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. 
 
Ak sa bude žiak pripravovať v SDV, k prihláške sa prikladá potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP 
v SDV, ktoré vydal zamestnávateľ, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 
 
4. Výber žiaka pre SDV a vydanie potvrdenia o zabezpečení OVP v SDV. 
 
Zamestnávateľ s osvedčením pre SDV, ktorý uzatvoril so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní, uskutočňuje 
oslovovanie žiakov s ponukou učebných miest a výber žiakov do SDV na základe oznámenia o ponuke 
učebných miest pre SDV. Vybraným uchádzačom vydá zamestnávateľ potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV 
najneskôr do 20. marca 2022. 
 
Pozn.: Podľa dohody so školou, môže zamestnávateľ osloviť aj uchádzačov, ktorí podali prihlášku na školu 
bez potvrdenia o zabezpečení OVP v SDV. Oslovovanie týchto žiakov a vydávanie potvrdení o zabezpečení 
OVP v SDV môže zamestnávateľ podľa dohody so školou realizovať najneskôr do termínu prijímacej skúšky 
alebo do dňa rozhodovania riaditeľa školy o prijatí žiaka, ak sa nedohodol iný termín. 
 
5. Podmienky prijímacieho konania a ich zverejnenie. 
 
Riaditeľ školy určí podmienky prijímacieho konania podľa školského zákona. Ak ide o prijímanie na OVP 
v SDV riaditeľ určí podmienky spolu so zmluvným zamestnávateľom. 
Podmienky prijímacieho konania pre rok 2022 zverejní škola najneskôr do 28. februára 2022. 
 
6. Určenie počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka 
 
Riaditeľ školy určí v súlade so školským zákonom počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka za 
príslušný odbor vzdelávania. V rámci určeného počtu žiakov samostatne určí počet žiakov, ktorých možno 
prijať do odborov s OVP v SDV. Údaje zverejní škola najneskôr do 31.3.2022 na svojom webovom sídle. 
V záujme optimálneho nastavenia počtu žiakov na prijatie pre SDV, sa odporúča, aby škola najneskôr do 
konca januára oslovila zmluvných zamestnávateľov vo veci určenia počtu učebných miest pre SDV pre 
prijímacie konanie do 1. ročníka. 
 
7. Rozhodovanie o prijatí a následné povinnosti školy. 
 
Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka, na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ prijíma 
samostatne žiakov, ktorí sa budú pripravovať v SDV a samostatne ostatných žiakov. 
 
Zoznam uchádzačov s výsledkom prijímacieho konania zverejní škola do 18.5.2022. 
 
Škola v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave doručí zmluvným zamestnávateľom v SDV 
údaje o nenaplnenom počte žiakov pre SDV a zoznam prijatých žiakov, ktorí potvrdili nástup na vzdelávanie 
a ktorí nepriložili k prihláške na štúdium potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV. 
 



Zamestnávateľ v spolupráci so školou môže osloviť prijatých žiakov zo zoznamu s ponukou učebných miest, 
v prípade ich záujmu vykonať výber žiakov pre SDV a vybraným žiakom vydať potvrdenie o zabezpečení OVP 
v SDV, ktoré doručí škole. 
 
8. Uzatváranie učebnej zmluvy. 
 
Zamestnávateľ pozve prijatého žiaka, ktorý potvrdil nástup na vzdelávanie, a jeho zákonného zástupcu na 
prerokovanie učebnej zmluvy a podmienok poskytovania praktického vyučovania, ak sa dohodnú, uzatvoria 
učebnú zmluvu a to najneskôr do 15.9.2022.  
 
V prípade, že nebol naplnený celkový počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické 
vyučovanie v SDV, uvedený v zmluve o duálnom vzdelávaní, môže byť žiak prvého ročníka aj po 15.9.2022 
oslovovaný s ponukou učebných miest a učebná zmluva s vybraným žiakom prvého ročníka môže byť 
uzatvorená najneskôr do 31.8.2022.  
 

 

Odporúčania pre zamestnávateľa v SDV 
 

 

1. Určenie podmienok prijímacieho konania a počtu žiakov na prijatie do SDV 

Odporúčame, aby zamestnávateľ, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, najneskôr 

do 15. februára písomne oznámil riaditeľovi školy počet žiakov prvého ročníka, s ktorými predpokladá 

uzatvoriť učebnú zmluvu.   

Riaditeľ spolu so zamestnávateľom a po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí obsah, rozsah a formu 

prijímacej skúšky, jednotné kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky 

prijatia na štúdium v súlade so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programom pre ZŠ.   

Určenie podmienok prijímacieho konania v spolupráci so zamestnávateľom sa môže v praxi realizovať rôzne, 

napr.:  
-  Riaditeľ školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia 

na štúdium pre všetkých uchádzačov o štúdium a postúpi ich k vyjadreniu zamestnávateľom, ktorí vydali 

uchádzačovi potvrdenie o OVP v SDV, ktoré je súčasťou prihlášky na štúdium na strednej škole.  

- Riaditeľ školy na pracovnom stretnutí so zmluvnými zamestnávateľmi, ktorí vydali uchádzačovi 

potvrdenie o OVP v SDV, prerokuje podmienky prijímacieho konania a určí jednotné kritériá na úspešné 

vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre všetkých uchádzačov o štúdium 

s potvrdením zamestnávateľa o OVP v SDV.  

- Riaditeľ školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia 

na štúdium spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa bude žiak pripravovať, po prerokovaní v 

pedagogickej rady školy.   

 

2. Prijímacie konanie   

Rozsah prijímacieho konania sa odlišuje podľa toho či ide o študijný alebo o učebný odbor a to nasledovne:  
  

- Študijný odbor – základným predpokladom pre prijatie na štúdium je absolvovanie prijímacej 

skúšky.   

- Učebný odbor – riaditeľ školy v spolupráci so zamestnávateľom rozhodne o tom, či 

predpokladom pre prijatie na štúdium  je absolvovanie prijímacej skúšky, tzn. prijímacia skúška 

do učebného odboru sa nemusí konať.   



Zamestnávateľ sa môže s riaditeľom školy ešte pred prvým kolom prijímacieho konania alebo po 

rozhodnutí o neprijatí žiaka, ktorému zamestnávateľa vydal potvrdenie o zabezpečení SDV,  dohodnúť, 

že neprijatý žiak s potvrdením od zamestnávateľa sa zúčastní aj druhého kola prijímacieho konania.  
  

Druhé kolo prijímacieho konania   

Zamestnávateľ, pre ktorého riaditeľ školy určil v podmienkach prijímacieho konania počet žiakov, 
ktorých možno prijať na štúdium pre OVP v SDV, a ktorého žiaci s potvrdením od zamestnávateľa o 

OVP v SDV neboli prijatí na štúdium pre nevyhovenie na prijímacej skúške rozhodne:  
  

- o možnosti riaditeľa školy prijať na tieto neobsadené miesta žiakov bez potvrdenia o OVP v 
SDV,  

- o využití týchto miest na prijatie v druhom kole prijímacieho konania, do ktorého sa môže 
posunúť žiak s potvrdením od zamestnávateľ, ktorý nebol prijatý v prvok kole prijímacieho 

konania.  

  

V prípade, že aj v druhom kole prijímacieho konania bol žiak s potvrdením o OVP v SDV neprijatý na 

štúdium, riaditeľ školy obsadí miesto na prijatie iným žiakom bez potvrdenia od zamestnávateľa alebo 

žiakom s potvrdením od iného zamestnávateľa. Žiak, ktorý nebol prijatý na strednú školu v druhom 
kole, dokončí povinnú desaťročnú školskú dochádzku na strednej škole, ktorú určí odbor školstva, 

pričom touto školou podľa rozhodnutia školského úradu môže byť aj škola, na ktorú nebol žiak prijatý, 
ak sú na škole voľné miesta v odbore vzdelávania, v ktorom sa žiak chcel pripravovať alebo v obdobnom 

odbore vzdelávania a to po podľa dohody so zákonným zástupcom žiaka.  

  

Odporúčania na záver  

Je v záujme školy a zamestnávateľa počas celého prijímacieho konania spolupracovať s maximálnou 

súčinnosťou, aby bola kapacita prvého ročníka štúdia využitá na maximum v súlade s najvyšším počtom 

žiakov prvého ročníka určeným samosprávnym krajom a súčasne aby bola naplnená vzdelávacia 

kapacita zamestnávateľa podľa jeho očakávaní spojených so zapojením sa do systém duálneho 

vzdelávania.   


