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Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl 

pre určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia 

pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 

 

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre 

určovanie počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre 

nasledujúci školský rok 2017/2018 (ďalej len „násobok“) určilo Ministerstvo školstva, vedy 

výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo) podľa § 31 ods. 3 písm. c) zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“). 

Násobok je jedným z kritérií pre určenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl 

v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie, ktorý samosprávny kraj určuje všeobecne 

záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti. 

Dňa 2. mája 2016 určilo ministerstvo pre samosprávne kraje nasledovné hodnoty 

násobku pre školský rok 2017/18: 

Samosprávny kraj Násobok na školský rok 2017/2018 

Bratislavský samosprávny kraj 1,55 

Banskobystrický samosprávny kraj 1,11 

Košický samosprávny kraj 1,19 

Nitriansky samosprávny kraj 1,05 

Prešovský samosprávny kraj 0,99 

Trenčiansky samosprávny kraj 0,99 

Trnavský samosprávny kraj  1,01 

Žilinský samosprávny kraj 1,07 

Súčasne s určením násobku bola stanovená rámcová prognóza novoprijatých žiakov 

stredných škôl, ktorú využijú samosprávne kraje pri určovaní počtu tried 1. ročníka stredných 

škôl pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/18 prostredníctvom všeobecne záväzného 

nariadenia. 

Samosprávny kraj 
Rámcová prognóza novoprijatých 

žiakov na SŠ na školský rok 2017/2018 

Bratislavský samosprávny kraj 4 796 

Banskobystrický samosprávny kraj 4 673 

Košický samosprávny kraj 5 977 

Nitriansky samosprávny kraj 5 103 

Prešovský samosprávny kraj 6 505 

Trenčiansky samosprávny kraj 4 112 

Trnavský samosprávny kraj  3 837 

Žilinský samosprávny kraj 6 350 

Pri výpočte násobku a rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl boli 

požité údaje Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky k 15. 9. príslušných 

školských rokov o počtoch žiakov v príslušných ročníkoch základných škôl a stredných škôl, 

absolventov základných škôl, žiakov opakujúcich prvý ročník stredných škôl, o počtoch tried 

stredných škôl a o priemernej veľkosti tried prvého ročníka stredných škôl. 

Výpočet násobku a rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl 

vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky. 


