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Zmeny všeobecne záväzných 
právnych predpisov 

 zákon č. 415/2021 Z.z. 

z 20. októbra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú
niektoré zákony

 zmeny  vykonávacích predpisov



Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. 
ročníka pre jednotlivé študijné a 

učebné odbory

Zverejňuje MŠVVaŠ SR na svojom 
webovom sídle

 Upravený počet žiakov 1. ročníka v 
dennej forme štúdia v členení na 
jednotlivé študijné a jednotlivé učebné 
odbory stredných škôl pre školský rok 
2022/2023  do 31.1.2022



Prihlášky na vzdelávanie
§ 63 ods. 1-6 nové

 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; vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej 
istej škole. Prihláška na vzdelávanie a ďalšia prihláška na 
vzdelávanie podľa § 66 ods. 6 sa podáva na formulári 
podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom 
školstva.



Prihlášky na vzdelávanie
§ 63 ods. 1-6 nové

 (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi 
strednej školy do 20. marca.

 (3) Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie 
potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie 
je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja 
vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

 (4) Termín podľa odseku 2 sa nevzťahuje na uchádzača, 
ktorý je mladistvým odsúdeným vo výkone trestu odňatia 
slobody.



Prihlášky na vzdelávanie
§ 63 ods. 1-6 nové

 (5) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k 
prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so 
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej 
spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

 (6)  Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z 
diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením 
poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.



§ 63 ods. 9

 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.



Predmety prijímacieho konania 
(§ 64 ods. 1 )

 Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie 
konanie na prijímacích skúškach a učebné 
odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje 
zdravotná spôsobilosť určí ministerstvo školstva 
a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na 
návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli 
pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké; 
zverejnia ich do 15. októbra  školského roka, 
ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa 
uskutočňuje prijímacie konanie.



Predmety prijímacieho 
konania

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 
januára 2022 (§ 161m )

 Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie 
konanie na prijímacích skúškach, učebné odbory 
a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje 
zdravotná spôsobilosť, a termíny prijímacieho 
konania pre školský rok 2022/2023, určí 
príslušné ministerstvo do 31. januára 2022.



§ 65 ods. 1

 Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade 
školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa 
určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého 
ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. 

 Ak ide o SOŠ, v ktorej sa OVP poskytuje v systéme duálneho 
vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do 
tried prvého ročníka, riaditeľ SOŠ určí samostatne aj počet 
žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do 
učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a 
príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

 Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa prvej vety a 
druhej vety do 31. marca na webovom sídle školy.



Kritériá, forma, obsah a rozsah prijímacej 
skúšky, podmienky prijatia (§ 65 ods. 2 a 3)

 Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej 
skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov ŠVP  odboru 
vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie 
skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre termíny prijímacieho 
konania podľa § 66 ods. 5.

 Riaditeľ SŠ  je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr do 30. 
novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa 
uskutočňuje prijímacie konanie; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné 
znevýhodnenie 

 Ak došlo k zaradeniu strednej školy, študijného odboru alebo učebného 
odboru do siete škôl a školských zariadení alebo k uzatvoreniu zmluvy o 
duálnom vzdelávaní medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom 
po ustanovenom termíne, riaditeľ strednej školy zverejní podmienky 
prijímacieho konania najneskôr do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti.



Kritériá, forma, obsah a rozsah prijímacej 
skúšky, podmienky prijatia

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným 
od 1. januára 2022 (§ 161m )

 Riaditeľ strednej školy určí podmienky 
prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
do 28. februára 2022.



Prijímanie bez prijímacej skúšky  -
nové pre kritériá (§ 65 ods. 5)

Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača 
bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho 
konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol 
úspešnosť najmenej

 a) 90 % v každom vyučovacom predmete samostatne, 
ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho 
programu úplného stredného všeobecného vzdelania, 
alebo

 b) 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne, 
ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho 
programu úplného stredného odborného vzdelania.



Prijímanie bez prijímacej skúšky  
§ 65 odsek 6 - upozornenie

 Odsek 5 sa nevzťahuje na prijímanie do 
vzdelávacieho programu učebného odboru 
alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje 
overenie špeciálnych schopností, zručností 
alebo nadania.



§ 65 ods. 7 

 Kritériá podľa odsekov 4 a 5 oznámi 
riaditeľ školy do 30. novembra 
školského roka, ktorý predchádza 
školskému roku, v ktorom sa 
uskutočňuje prijímacie konanie.



Termíny konania prijímacích 
skúšok

§ 66 odsek 5

 Termíny konania prijímacích skúšok určuje a 
zverejňuje ministerstvo školstva na svojom 
webovom sídle do 15. októbra školského roka, 
ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa 
uskutočňuje prijímacie konanie.



Termíny konania prijímacích 
skúšok 2022

1.kolo

 1.termín

2. alebo 3. mája 2022 – ostatné odbory

4.,5. alebo 6. mája 2022 - talentové odbory

 2 .termín

9. alebo 10. mája 2022 – ostatné odbory

11.,12. alebo 13. mája 2022 - talentové odbory

2. kolo (termín zo zákona)

21.6.2022 dokončenie 22.6.2022 - ostatné odbory,

talentové odbory, nie OGY



Termíny konania prijímacích 
skúšok

 § 66 ods. 6 

 Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v 
pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na 
škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom 
termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, 
ktorých možno prijať do tried prvého ročníka; to 
neplatí, ak ide o strednú školu s osemročným 
vzdelávacím programom.

 Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. 
Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom 
júnovom týždni v utorok a z organizačných 
dôvodov sa môže skončiť v stredu.



§ 68 

Ods. 1

 prvá veta znie: „Riaditeľ strednej školy zverejní 
na výveske školy a na webovom sídle školy 
zoznam uchádzačov podľa výsledkov 
prijímacieho konania v termíne určenom a 
zverejnenom ministerstvom školstva.

 Pre prijímacie konanie pre školský rok 
2022/2023 je termín 18. 5. 2022



§ 68 

Ods.3

 Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, 
uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača 
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie 
najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa 
odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú 
na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na 
vzdelávanie, strácajú platnosť.

Ods. 4

 Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa 
môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia.



Upozornenie

 Vypúšťa sa § 42 ods. 4
„Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné 
vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže 
stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na 
získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí 
komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích 
predmetov okrem vyučovacích predmetov s 
výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní 
komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola 
fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej 
sa uvedie získaný stupeň vzdelania.“



Upozornenie

§ 161m ods. 6)

 Vzdelávanie organizované na získanie 
nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa 
začalo do 31. decembra 2021, sa 
dokončí podľa predpisov účinných do 
31. decembra 2021.



Testovanie

Externé testovanie žiakov sa uskutočňuje aj v

 a) gymnáziách a tanečných konzervatóriách s 
osemročným vzdelávacím programom, v ktorých sa 
ho zúčastňujú všetci žiaci štvrtého ročníka 
osemročného vzdelávacieho programu, a

 b) stredných školách s päťročným vzdelávacím 
programom, v ktorých sa ho zúčastňujú žiaci prvého 
ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí 
na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka 
základnej školy.“.



Testovanie

§ 155 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

 (9)  Externého testovania na účel získania 
nižšieho stredného vzdelania sa môže na 
základe žiadosti zúčastniť fyzická osoba, 
ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila 
povinnú školskú dochádzku; žiadosť sa 
podáva orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve.



Testovanie

§ 155 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

 (10) Dozor pri vykonávaní externého testovania 
žiakov základnej školy vykonáva pedagogický 
zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, 
v ktorej sa externé testovanie koná.

 (11) Podrobnosti o podmienkach externého 
testovania ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.



Ďakujem za pozornosť.


