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Ako nájsť aktuálne informácie o stredných školách a odboroch. 

 

Pri voľbe svojho ďalšieho štúdia po ukončení základnej školy potrebuješ zvážiť množstvo 
vecí.  

Na jednej strane potrebuješ poznať sám seba – svoje záujmy, zručnosti, vedomostnú 
úroveň, zdravotný stav a pod. Keď si toto všetko v sebe ujasníš (čo samo o sebe je 
náročná práca), stojíš pred situáciou: „OK, už možno aj viem, čo by som chcel/chcela ako 
dospelý/dospelá robiť. Otázka znie: aký odbor na to potrebujem študovať a ktorá stredná 
škola ho ponúka. A aké sú moje šance byť na túto školu prijatý/prijatá?“  

A práve nasledujúca stránka ti môže pomôcť zodpovedať tieto otázky a zorientovať sa na 
trhu stredných škôl.  

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx 

Na tejto stránke vieš nájsť naozaj aktuálne informácie o tom: 

 Aké stredné školy sa nachádzajú v tom-ktorom okrese, prípadne kraji. 

 Ktoré konkrétne odbory plánuje otvoriť tá-ktorá stredná škola od septembra 2021, 

teda na ktoré odbory a v ktorej strednej škole si reálne môžeš podať prihlášku. 

 Na ktorých konkrétnych stredných školách nájdeš odbor, ktorý by si chcel/chcela 

študovať. 

 Koľko žiakov plánuje konkrétna stredná škola prijať na konkrétny odbor. 

 Koľko žiakov (predbežne) prejavilo záujem o štúdium na konkrétnej strednej škole, 

na konkrétnom odbore. 

o  Na základe predchádzajúcich dvoch informácií si vieš utvoriť približnú 

predstavu o tom, či pre danú SŠ a daný odbor je väčší počet voľných miest 

alebo väčší počet uchádzačov, teda, orientačne, aká je tvoja šanca na prijatie. 

 Pri každom odbore v konkrétnej strednej škole nájdeš informáciu o dĺžke štúdia 

v rokoch, o tom, či súčasťou prijímacieho konania sú aj tzv. talentové skúšky 

a z ktorých predmetov sa robia (netalentové) prijímacie skúšky. 

 Informáciu o tom, v ktorých odboroch sa ráta s duálnym vzdelávaním. 

 Informáciu o tom, ktoré stredné školy a odbory sú vhodné pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx


Teda dá sa tu „vyňúrať“ množstvo vecí. Poďme na to . 

 

Po kliknutí na kartu „Naplnenosť a možnosti štúdia“, si potrebuješ zadefinovať filtre. 

 Ak si deviatak/deviatačka, v riadku Štúdium si vo vyhľadávacom poli vyberieš Bežné 

štúdium. 

 V riadku Kraj/okres si môžeš vybrať stredné školy len z Prešovské kraja alebo len 

z Košického kraja. Ak sa v rozbaľovacej ponuke posunieš až takmer na koniec, 

môžeš si vybrať stredné školy len z Vranovského okresu. Alebo, ak ti to viac 

vyhovuje, tak len z Michalovského okresu, alebo Humenského... 

 Ak máš predstavu, na akej strednej škole by si chcel/chcela študovať (či by to malo 

byť gymnázium alebo stredná odborná škola, či hotelová, či obchodná, či 

elektrotechnická...), môžeš svoj výber zúžiť v riadku Typ školy. 

 Ak presne vieš, aký odbor chceš študovať, vyber si ho v riadku Odbor. Ak zároveň 

v riadku Zobrazenie označíš možnosť školy pre odbor, výsledkom bude zoznam 

všetkých škôl (v tebou zvolenom regióne), ktoré ponúkajú tebou zvolený odbor. 

 Ak nevieš, aký odbor by si chcel/chcela študovať, ale vieš, kde by mala byť tvoja 

stredná škola, v riadku Kraj/okres si vyber tebou zvolený okres alebo kraj a v riadku 

Zobrazenie označ voľbu odbory za školu. Výsledkom bude zoznam stredných škôl 

v danom regióne a ku každej škole bude znázornený aj zoznam všetkých odborov, 

ktoré daná škola plánuje otvoriť v nasledujúcom školskom roku. 

 Ak si bol/bola počas dochádzky na základnú školu individuálne integrovaný/á, príp. 

ak máš nejaké zdravotné alebo vzdelávacie ťažkosti, môžeš svoj filter upresniť 

v riadku Integrácia. 

 

Klik. 

 



 

 

Pri nami zvolených filtroch, bude výsledok vyzerať takto: 

 

 

 

 1. Zvolím si filtre. 

 2. Klik. 

Čo znamenajú tieto údaje? 

 



 

1. Počet žiakov, ktorých konkrétna stredná škola plánuje prijať na konkrétny odbor od 

septembra 2021. Tento počet (to je dôležité!) už zároveň je schválený 

samosprávnym krajom a ministerstvom školstva. 

2. Počet žiakov, ktorí v predbežnom záujme nahlásili tento odbor na prvom mieste. 

3. Počet žiakov, ktorí v predbežnom záujme nahlásili tento odbor na prvom mieste 

navýšený o počet žiakov, ktorí tento odbor nahlásili na druhom mieste (teda ako 

svoju druhú voľbu). 

4. Informácia o tom, či sa v danom odbore vykonávajú talentové skúšky: A – áno, N – 

nie. 

5. Informácia o predmetoch, z ktorých sa vykonávajú (netalentové) prijímacie skúšky. 

Vysvetlivky k ďalším skratkám nájdeš aj na karte Všeobecné informácie. 
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Vo vygenerovanom zozname škôl a odborov si môžeš kliknúť aj na názov hociktorej 

strednej školy a získaš o nej ďalšie údaje, napr. tie kontaktné. 

 

 

Takže asi tak. Na tejto stránke môžeš klikať, hľadať, prezerať si aktuálne informácie 

o stredných školách a odboroch „od vidím do nevidím“. Dobrý nápad je, ak si k tomu 

prizveš aj mamku alebo ocka, aby ste spolu mohli hľadať informácie a rozprávať sa o tom, 

aké sú tvoje študijné možnosti. 

Prajem pri voľbe strednej školy šťastnú ruku 😊. 

A na novej škole tiež veľa dobrých kamarátov a spoločných zážitkov,  

veľa dobrých profesorov a profesoriek a veľa nových a zaujímavých informácií. 


