
Prijímacie konanie na stredné školy a možnosť prijať uchádzača bez prijímacej 
skúšky 

 
Riaditeľ strednej školy určuje v podmienkach prijímacieho konania (pre žiakov v systéme duálneho 
vzdelávania spolu so zamestnávateľom): 

o formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky 
o jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
o ostatné podmienky prijatia na štúdium (aj pri možnosti prijatia bez prijímacej skúšky). 

 
Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a 
príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy určuje podmienky 
prijímacieho konania spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať. 
 
V ostatných podmienkach prijatia na štúdium riaditeľ školy určuje postup prijímania v prípade 
dosiahnutia rovnakého počtu bodov viacerých uchádzačov a ďalšie podmienky prijímacieho konania, 
napr. body za prospech, súťaže a pod. 
 
 
Spôsoby prijatia bez prijímacej skúšky:  
1. Riaditeľ strednej odbornej školy môže určiť kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky pre 

o vzdelávací program nižšieho stredného odborného vzdelania (NSOV) 
o vzdelávací program stredného odborného vzdelania (SOV) 

 
2. Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok 

prijímacieho konania pre   
o vzdelávací program úplného stredného všeobecného vzdelania (T9 aspoň 90 % v každom 

vyučovacom predmete) (ÚSVV) 
o vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania (T9 aspoň 80 % v každom 

vyučovacom predmete) (ÚSOV) 
 
 

1. NSOV a SOV 
 
1.1 Riaditeľ určil kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky pre NSOV a SOV: 

Žiadny uchádzač nebude konať prijímaciu skúšku. 
o Podmienky prijímacieho konania nebudú obsahovať prijímaciu skúšku, 

 riaditeľ strednej odbornej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej 
skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok,  

 riaditeľ strednej odbornej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 
prijímacieho konania 18.5.2022, 

 plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka  písomne potvrdí 
strednej škole prijatie na vzdelávanie  na strednú odbornú školu v termíne od 
18.5.2022 do 23.5.2022. 

 
1.2 Riaditeľ neurčil kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky pre NSOV a SOV: 

Prijímaciu skúšku budú konať všetci uchádzači. 
o Jedinou podmienkou prijímacieho konania bude prijímacia skúška,  

 poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie 
prijímacej skúšky 



 riaditeľ strednej odbornej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie 
o prijatí najneskôr 18.5.2022 

 zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej 
odbornej školy zverejní 18.5.2022; plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka  písomne potvrdí strednej odbornej škole prijatie na 
vzdelávanie v termíne od 18.5.2022 do 23.5.2022. 

o  Podmienky prijímacieho konania budú okrem prijímacej skúšky obsahovať ďalšie časti 
(napr. body za prospech, olympiády, súťaže atď.), 

 poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie 
prijímacej skúšky a hodnotenia ďalších častí podmienok prijatia na štúdium, 

 riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 
najneskôr 18.5.2022 

 zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej školy 
zverejní 18.5.2022; plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka  
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie  v termíne od 18.5.2022 do 
23.5.2022. 

 
 

2. ÚSOV a ÚSVV 
 
2.1 Riaditeľ zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie bez prijímacej skúšky pre ÚSOV a 
ÚSVV: 

Prijímaciu skúšku budú konať iba uchádzači, ktorí nesplnili príslušnú podmienku – T9 aspoň 
90 % (ÚSVV)  alebo T9 aspoň 80 % (ÚSOV). 

o  Podmienky prijímacieho konania budú okrem prijímacej skúšky obsahovať ďalšie časti 
(napr. body za prospech, olympiády, súťaže atď.),  

 uchádzačovi, ktorý  
- nekoná prijímaciu skúšku na základe splnenia požadovanej úspešnosti 

v T9, bude pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za 
prijímaciu skúšku získať, 

- bude konať prijímaciu skúšku, bude za skúšku pridelený počet bodov, 
ktoré získal za písomnú skúšku, 

 poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie 
prijímacej skúšky a hodnotenia ďalších častí podmienok prijatia na štúdium, t.j. 
súčtu bodov pridelených uchádzačovi za prijímaciu skúšku a bodov pridelených 
za ďalšie časti podmienok prijímacieho konania. 

 riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 
najneskôr 18.5.2022 

 zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej školy 
zverejní 18.5.2022; plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
žiaka  písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie  v termíne od 
18.5.2022 do 23.5.2022 

 
 
2.2 Riaditeľ nezaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie bez prijímacej skúšky pre ÚSOV 
a ÚSVV: 

Prijímaciu skúšku budú konať všetci uchádzači bez ohľadu na výsledky T9. 
o  Jedinou podmienkou prijímacieho konania bude prijímacia skúška, 

 poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie 
prijímacej skúšky 



 riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 
najneskôr 18.5.2022 

 zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej školy 
zverejní 18.5.2022; plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
žiaka písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie v termíne od 
18.5.2022 do 23.5.2022 

o Podmienky prijímacieho konania budú okrem prijímacej skúšky obsahovať ďalšie časti 
(napr. body za prospech, olympiády, súťaže atď.), 

 poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie 
prijímacej skúšky a hodnotenia ďalších častí podmienok prijatia na štúdium, 

 riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 
najneskôr 18.5.2022 

 zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej školy 
zverejní 18.5.2022; plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie  v termíne od 18.5.2022 do 
23.5.2022. 

 
 


