
POKYNY K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA šk. rok 2022/2023 

 

 

Na tomto mieste by sme Vám radi zhrnuli niektoré najdôležitejšie termíny a fakty k prijímaciemu 

konaniu na našom gymnáziu. 

Podanie prihlášky 

Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú 

najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 

(ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky 

odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022. 

Prihlášku na štúdium na strednej škole môžete podať dvoma spôsobmi: 

1. Online formou cez EduPage 

Uchádzač si môže podať najviac štyri prihlášky. Jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré nevyžadujú 

overenie špeciálnych zručností (netalentové) a jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú 

overenie špeciálnych zručností (talentové). 

 

Prihlášku môžete vyplniť a podať cez mobilnú aplikáciu EduPage takto: 

 

Ak vypĺňate prihlášku cez webové rozhranie, prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta a 
kliknite na dlaždičku "Prijímačky 2022": 



 

Podrobný návoj nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u646 

 

2. V papierovej forme 

Tlačivo prihlášky na strednú školu si môžete stiahnuť tu: 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645 

Prihlášku vyplníte a zanesiete na potvrdenie do základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje. 

Prihlášku je potrebné doručiť na zvolenú strednú školu osobne alebo poštou v termíne do 20.3.2022 

 

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

 

Prijímačky pre študijný odbor 7902 J 00 – gymnázium virtuálna grafika, a tiež zameranie kybernetická 

bezpečnosť sa budú konať v termíne 2.5.2022 a 9.5.2022. 

Talentové skúšky (overenie schopností uchádzača o štúdium v cudzom jazyku) pre odbory 7902 J 74 -

gymnázium bilingválne štúdium slovensko-anglické a bilingválne štúdium slovensko-ruské sa budú konať 

v termíne 6.5.2022. 

VŠETKY INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU vám budú zaslané po spracovaní prihlášok, to znamená 

koncom marca (najneskôr začiatkom apríla) na emailovú adresu zadanú v prihláške. 
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