
 

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA - TALENTOVIEK 
 

a) prvý termín 5. mája 2021 až 7. mája 2021, 
b) druhý termín 12. mája 2021. 

 
Termín na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na 
vzdelávanie v stredných školách bol určený Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pod č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 aj v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s 
ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.  
 
Kritériá pre overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov v 
rámci prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené 
na webovom sídle Filmovej školy v časti „Pre uchádzačov“ 
https://filmovaskola.edupage.org/a/talentove-prijimacie-skusky 

 
Informácie k podávaniu prihlášok - aktualizované 26.1.2021 

Termíny a podmienky určené Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 
2021/10124:1-A1810 zo dňa 26.1.2021 aj v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s 
ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 (https://www.minedu.sk/data/att/18516.pdf).  

Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podáva prihlášku na 
štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 
navštevuje.  

Do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu. 

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku tiež do 16. apríla 
2021 priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná 
škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo 
základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).  

• Prihlaska_na_studium_na_SS_s_pokynmi.pdf 

 

 Prestup žiaka z inej strednej školy 

Žiak inej strednej školy alebo žiak osemročného gymnázia (žiak kvinty, nakoľko už je 
žiakom strednej školy) môže na inú strednú školu iba prestúpiť na základe podanej  
„Žiadosti o prestup“ v termíne do 30.4.2021.  

• Ziadost_o_prestup.pdf 

Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), prestup povoľuje 
riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, 
na základe jeho žiadosti. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky podľa 
interných predpisov SŠUPF formou overenia talentu.  
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