
 

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM  
Katkin park 2, Košice 

 

Vážení rodičia, milí naši budúci študenti,  

 

počas našej dlhoročnej praxe sa denno–denne stretávame s otázkami od Vás, budúci študenti, a ešte 
častejšie od Vás milí rodičia. Vaše otázky sú často orientované na prijímacie pohovory, preto sme sa 
rozhodli zopár Vám ich zodpovedať v tomto krátkom súhrne:  
 
 
 

Kto sme a čo je naším cieľom? 
 

 Súkromné gymnázium Katkin park II., Košice vzniklo v roku 1994, kedy otvorilo svoje brány 
prvým 23 žiakom. Odvtedy t.j. už vyše 25 rokov každoročne otvárame brány pre nových 
študentov dychtiacich po vedomostiach.  
 

 Snažíme sa v systéme ako aj v spôsobe výuky byť progresívni a poskytovať našim žiakom tie 
najmodernejšie metódy výuky ako aj prístup zo strany učiteľov. Viac o nás nájdete  
na www.sgcr.sk . 
 
 
 

Prijímacie pohovory všeobecne – kde, kedy, ako?  
 

 Podrobné informácie o postupe podávania prihlášok ako aj termíny  sa môžete dozvedieť  
na stránke SVS Michalovce  www.svs.edu.sk. 
 

 o prípadných zmenách v termínoch a spôsobe prijímacieho konania informuje aj Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle 
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgcr.sk/
http://www.svs.edu.sk/
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie


 

 

AKTUÁLNE TERMÍNY, 

 ktoré Vás budú určite zaujímať. 

 
Termíny zverejnené na webovom sídle Školského výpočtového strediska  

pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023:  
(právo na zmenu v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR vyhradené) 

 
 

 

Talentový odbor: 7902J74 

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej 
škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú 
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných 

odboroch vzdelávania SŠ 

01.02.2022 

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len 
„prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi 

základnej školy pre všetky odbory vzdelávania  

28.02.2022 

3. Talentové skúšky 15.03 – 
30.04.2022 

Netalentový odbor: 7902J 

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej 
škole na         štúdium v netalentových odboroch 

31.03.2022 

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej 
len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým 

žiakom riaditeľovi základnej školy pre netalentové odbory vzdelávania  

20.04.2022 

3. Termíny skúšok: 
1.kolo 1. termín 
1. kolo 2. termín 

 
09.05.2022 
12.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z čoho pozostáva prijímacia skúška? 

Prijímacia skúška 

5-ročný talentový odbor 
kód odboru 7902 J 74 gymnázium 

– bilingválne štúdium 

4-ročný netalentový odbor  
kód odboru 7902 J gymnázium – 

aplikovaná informatika 

 psychologický test 
 písomný test z anglického jazyka 

 pohovor v anglickom jazyku 
 

 test zo slovenského jazyka 
a literatúry 

 test z matematiky 

 
 
 
 

Prijímaciu skúšku mám za sebou, nasleduje ...  
 

 Do troch pracovných dní od ukončenia prijímacieho konania na stránke školy www.sgcr.sk 
budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. 

 Do  piatich pracovných dní od zverejnenia  výsledkov budú zákonní zástupcovia prijatých 
žiakov pozvaní na zápis a podpis Zmluvy o štúdiu. V prípade, že sa uchádzač nezúčastní 
zápisu, budú pozvaní na zápis uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta. 

 
 

 

Aj toto sa pýtate: finančná stránka štúdia? 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou  
a záujmovou  činnosťou sa riadia Interným predpisom, ktorý vydáva zriaďovateľ školy  
pre každý školský rok v termíne do 31. 3. kalendárneho roku, v ktorom sa prijímacie skúšky 
uskutočňujú. 

 V školskom roku 2021/2022 mesačné náklady predstavujú sumu: cca 90 Eur. 

 školné poplatky zahŕňajú nielen vzdelávaciu činnosť, ale aj mimoškolské aktivity v kluboch 
Centra voľného času Katkin park II, Košice. 

http://www.sgcr.sk/

