
PPOOSSTTUUPP  PPRRII  VVYYPPIISSOOVVAANNÍÍ  AA    OODDOOSSIIEELLAANNÍÍ    PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKYY  NNAA  VVŠŠ::  

 

Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v predajniach ŠEVT. Pozor, musí to byť prihláška 

s hlavičkou: Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a 

druhý stupeň v jednom celku. 

 

• vzory tlačív nájdete a môžete si vytlačiť na stránke: https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-

aprihlaska-na-vs/ 

• hlásite sa na 1. stupeň vysokoškolského štúdia, tzn. bakalársku formu štúdia (sú aj výnimky, 

v takomto prípade je potrebné formu štúdia si overiť na príslušnej VŠ). 

• na väčšinu VŠ je možné podať elektronickú prihlášku, zväčša býva lacnejšia ako papierová (za 

každú podanú prihlášku sa vyberá administratívny poplatok), väčšina VŠ v SR vyžaduje aj 

elektronickú prihlášku po odoslaní vytlačiť a potvrdenú strednou školou doručiť 

• pri vypĺňaní prihlášky postupujte podľa požiadaviek a informácií VŠ, resp. vybranej fakulty 

(všetky dôležité informácie nájdete na web stránkach vysokých škôl  a Ministerstva školstva vedy, 

výskumu a športu https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/ ... ) 

 

Vzor vypísanej prihlášky na VŠ a všetky potrebné informácie k vypisovaniu sú uvedené: 

• na web stránke školy, v sekcii výchovné  poradenstvo 

• na nástenke vedľa kabinetu výchovnej poradkyne 

 

Na čo si treba dať pri vypisovaní prihlášky na VŠ pozor: 

• pri vypisovaní prihlášky si pozorne čítajte údaje na prihláške (napr. sa dočítate, že prihlášku je 

potrebné vypisovať čitateľne veľkým tlačeným písmom,  jednotlivé údaje sa na prihláške 

neprepisujú!!!) 

1. strana  

• Akademický rok : nasledujúci školský rok (napr. 2020/2021) 

• Vyplňte všetky požadované osobné údaje (nezabudnite vyplniť rodinný stav, pohlavie). 

• na príslušnej web stránke VŠ si pozorne prečítajte a správne opíšte do prihlášky presný názov 

vysokej školy a fakulty (nepoužívajte žiadne skratky),  

• tiež si podľa požiadaviek konkrétnej VŠ overte, či na jednej prihláške musí byť uvedený len jeden 

študijný program alebo v rámci jednej prihlášky môžu byť uvedené dva, prípadne tri študijné 

programy. Ak je možné vyplniť viac študijných programov, uvádzajte ich podľa preferencie, t.j. na 

prvom mieste ten, ktorý uprednostňujete najviac, atď. 

• zistite si možnosť podania počtu prihlášok na jednu fakultu 

• V položke Forma štúdia vyplňte slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach 

štúdia. 

• Metóda štúdia - slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o 

možnostiach štúdia. Študijný program, pri ktorom nie je vyznačená metóda štúdia, sa uskutočňuje v 

prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda štúdia alebo kombinovaná metóda štúdia je pri 

študijnom programe vyznačená. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je 

učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou 

uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so 

študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní 

počítačových sietí. Niektoré programy v externej forme štúdia sa uskutočňujú dištančnou metódou 

štúdia. Informáciu o metóde štúdia je možné nájsť v publikácii Pred štartom na vysokú školu. 

• V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do 

položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíšte slovom napr. anglický alebo 

nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty. 

2.strana  

• Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú 

aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať – 2018 

https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-aprihlaska-na-vs/
https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-aprihlaska-na-vs/


• Položku Absolvovaná stredná škola vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí 

vyznačia krížikom druh strednej školy : gymnázium 

• Kód strednej školy: 000160318 (tento kód musí byť správny !!!, podľa toho sa priradí názov školy 

aj pri elektronickej prihláške)  

• Názov strednej školy: Gymnázium Pierra de Coubertina  

• Ulica a číslo: Námestie SNP 9 • Mesto: Piešťany PSČ: 92126 Štát: SR 

• Študijný odbor: gymnázium ( IV.A,C,D, oktáva), gymnázium – bilingválne štúdium (V.B) 

• Kód študijného odboru: 7902 J ( IV.A,C,D, oktáva), 7902 J 74 (V.B) 

• Stupeň dosiahnutého vzdelania: 5  

 

Vypisovanie známok na prihlášku: 

• Uveďte prospech štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. 

Správanie sa nepíše! Vypisujú sa známky z konca roka za obdobie 1. – 3. ročníka. Niektoré VŠ 

si vyžadujú aj známky z polročného vysvedčenia 4. ročníka (žiak si to musí overiť v požiadavkách 

príslušnej VŠ na ich web stránke).  

• Vyučovacie predmety treba vypisovať v takom poradí, ako sú uvedené na vysvedčeniach, známka zo 

správania sa neuvádza; vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a teda ste nemali 

ani známku. 

• Pod známky sa do príslušného okna napíše priemer známok za školský rok, ktorý sa zaokrúhľuje na 

dve desatinné miesta. 

• V časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplňte iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a v cudzích 

jazykoch aj stĺpec Úroveň (prvý cudzí jazyk B2, ak maturujete aj z druhého cudzieho jazyka, uveďte 

úroveň, akú ste uviedli v prihláške na maturitnú skúšku.  

3.strana  

• Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, originál / kópia dokladu o 

zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu – originál / kópiu si 

odložte!!!). Poukážku je potrebné prilepiť. 

• Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov 

uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na 

prijatie /diplomy prefotiť, netreba overovať/.  

• Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti priložíte, len ak si to fakulta vyžaduje.  

• Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku. Podpísať čitateľne, meno a priezvisko!  

• Nezabudnite!!! 4. stranu nevypĺňajte. Je určená vysokým školám / fakultám ako vzor. 

• Správnosť zapísania známok a zhodu známok s katalógom známok overuje správca IKT (p. 

Ondrejka).  K overeniu je potrebné priniesť kompletne VYPLNENÚ prihlášku (bez 

potvrdenia zdravotnej spôsobilosti!!!) Dôležité je priniesť prihlášku na potvrdenie údajov v 

dostatočnom časovom predstihu pred termínom podania prihlášky - treba brať do úvahy, že 

možno niektoré údaje bude potrebné opraviť a prihlášku prepísať!  

 

Odoslanie prihlášky na VŠ: 

o Prihlášku je potrebné podať si v stanovenom termíne. Termíny podania prihlášok na konkrétnu 

fakultu si sleduje každý žiak individuálne. Nenechávajte si vypisovanie prihlášky na poslednú 

chvíľu!!! 

o Na príslušnej web stránke VŠ si skontrolujte, či vaša prihláška na VŠ má všetky náležitosti 

a potvrdenia žiadané príslušnou fakultou VŠ (napr. lekárske potvrdenie, overené kópie 

vysvedčení, životopis, dokladované diplomy a pod.).  

o Potvrdenú prihlášku spolu s nalepenou kópiou dokladu (ústrižku) o zaplatení poplatku za 

prijímacie konanie odošlete na príslušnú vysokú školu. Vzor vyplnenia šekovej poukážky je 

uvedený na nástenke vedľa kabinetu výchovnej poradkyne.  



o V prípade platby cez internet je dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

potvrdenie o zrealizovaní platby. 

o Pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúča sa ju poslať ako doporučený list (budete 

mať doklad o tom, že ste ju odoslali).  

 

 

POSTUP PRI VYPISOVANÍ A ODOSIELANÍ PRIHLÁŠKY  NA  VŠ   

v elektronickej podobe: 

 

• Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. 

E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.  

• E-prihláška sa vypisuje v elektronickej podobe, ale nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie 

e-prihlášky na danej fakulte je jej tlač (printová podoba) a následné odoslanie vytlačenej e-

prihlášky (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok).  

• Poplatok za podanie elektronicko-papierovej prihlášky je oproti klasickej papierovej prihláške nižší o 5 

až 10 €. 

• Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované 

tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Treba si 

pozrieť web stránku vysokej školy. 

• Postup pri elektronickom podaní prihlášky na VŠ: 

Zaregistrujete sa a vyplníte e-prihlášku na VŠ.  

Postup je totožný ako pri papierovej forme prihlášky na VŠ, len sa posúvate ďalej po krokoch ako vás 

usmerňujú jednotlivé príkazy v informačnom systéme. 

Dopredu treba mať pripravený výpis známok z koncoročných vysvedčení. Odporúčam si tiež dopredu na 

papier povypisovať potrebné údaje, ktoré sa uvádzajú aj na bežnom tlačive prihlášky na VŠ – budete mať 

lepší prehľad údajov a tiež rýchlejšie vypíšete elektronickú prihlášku. 

Následne potvrdíte e-prihlášku a vytlačíte ju.  

Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými prílohami zo strany fakulty  a s dokladom o 

zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty. 

Cez rozhranie e-prihlášky si ako uchádzač môžete sledovať stav podanej (elektronickej alebo papierovej) 

prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou a s poplatkom, 

akceptáciu, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie.  

Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s elektronickou návratkou. V zásade ide o 

elektronické potvrdenie záujmu študovať a evidenciu poplatkov k zápisu na štúdium. 

 

Je potrebné informovať sa na web stránke príslušnej VŠ , či požadujú podanie prihlášky: 

a)  len v tlačenej forme,  

b)  v elektronickej a aj v tlačenej podobe,  

c)  len v elektronickej podobe. 

 


