Postup pri vyplňovaní a podávaní prihlášky na VŠ
Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v papiernictvách (ŠEVT)-

„Prihláška na

vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom
celku.“

Vyplňovanie prihlášky


Pri vypĺňaní prihlášky postupujte podľa požiadaviek a informácii konkrétnej VŠ, resp. fakulty
(informácie sú uvedené na internetových stránkach VŠ, študijných oddeleniach, ...).



Prihlášku vyplňte čitateľne veľkým tlačeným písmom (pri vypĺňaní elektronicky veľké
písmo nie je nutné), údaje neprepisujte.

1. strana prihlášky


Akademický rok: 2021/2022



Uveďte presný názov VŠ, fakulty.



Podľa informácií o možnostiach štúdia na VŠ vyplňte jeden alebo viac študijných
programov, ak je možné ich uviesť viac, uvádzajte ich podľa preferencie (na 1. mieste
uvádzajte ten, ktorý uprednostňujete najviac, atď.).



Forma štúdia: uveďte slovom DENNÁ / EXTERNÁ (podľa možnosti štúdia na konkrétnej
VŠ).



Metóda štúdia: uveďte slovom PREZENČNÁ / DIŠTANČNÁ / KOMBINOVANÁ (podľa
informácií o možnostiach štúdia na konkrétnej VŠ) – ak nie je uvedené, štúdium sa
uskutočňuje v prezenčnej forme.



V prípade, že súčasťou prijímacieho konania na VŠ je aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka,
potom do kolonky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka: napíšte slovom napr.
ANGLICKÝ, NEMECKÝ, INÝ - vyberte z možností ponúkaných VŠ (fakultou).

2. strana prihlášky


Rok maturitnej skúšky: 2021



Kód strednej školy: 000658001



Absolvovaná stredná škola: krížikom označte – stredná odborná škola



Názov: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ



Ulica a číslo: ROSINSKÁ CESTA 2



Mesto (obec): ŽILINA



PSČ: 010 08



Štát: SR



Študijný odbor: uvádzajte názov študijného odboru z vysvedčenia. Ak na vysvedčení je len
päťmiestny číselný kód študijného odboru, je potrebné pripojiť za päťmiestne číslo dve nuly.
PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY, kód študijného odboru: 3760M00
DOPRAVNÁ AKADÉMIA, kód študijného odboru: 3767M00
MECHANIK ELEKTROTECHNIK, kód študijného odboru: 2697K00
AUTOTRONIK, kód študijného odboru: 2495K00
STROJÁRSTVO – PODNIKANIE A SLUŽBY, kód študijného odboru: 2414L04
DOPRAVNÁ PREVÁDZKA, kód študijného odboru: 3757L00



Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6



Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, v poradí v akom sú na vysvedčení, alebo
v katalógovom liste
nepíše
ak ste v príslušnom šk. roku predmet nemali, políčka vyčiarknite
ak na vypĺňanie predmetov nepostačuje predtlačená tabuľka, v elektronickej prihláške
viete pridať riadky



Známky: vyplniť z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka, prospech
z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte (iba niektoré školy si vyžadujú, treba zistiť podľa
konkrétnej školy).



Priemerný prospech: zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta.

V tabuľke „Klasifikácia maturitnej skúšky“ vyplňte len Predmet maturitnej skúšky a Úroveň
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (úroveň nie je)
ANGLICKÝ JAZYK alebo NEMECKÝ JAZYK, úroveň B1 alebo B2
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY (úroveň nie je)
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY (úroveň nie je)
MATEMATIKA - pokiaľ z nej maturujete (úroveň nie je)


Správnosť zapísania známok a zhodu známok s katalógom overuje Mgr. Ivana Kubalová a
zároveň podpisuje Potvrdenie o správnosti údajov. Prihlášku treba doniesť na overenie

v časovom predstihu pred termínom podania prihlášky – je nutné brať do úvahy možnosť, že
bude potrebné niektoré údaje opraviť.


Až vyplnenú a školou potvrdenú prihlášku dávate na potvrdenie lekárovi, ak si to VŠ
vyžaduje.

3. strana prihlášky


Príloha: ak je potrebné, priložte k prihláške aj životopis (podľa pokynov VŠ).



Príloha:

kópia (ak VŠ vyžaduje originál) dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie

konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu – potvrdenie o zrealizovaní platby).
Jeden doklad originál / kópiu si odložte!


Účasť a úspešnosť na olympiádach a súťažiach sa uvádza v samostatnej prílohe, ak to
vyžaduje VŠ alebo fakulta v podmienkach na prijatie.



Uveďte dátum a prihlášku podpíšte! (čitateľne meno a priezvisko)

Ak nezaplatíte poplatok za prijímacie konanie, prihláška nie je akceptovaná!
4. strana prihlášky


Pokyny a vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky.

5. strana prihlášky


Poučenie o ochrane osobných údajov.

6. strana prihlášky


Je určená VŠ a fakultám (nevypisujete).

Odoslanie prihlášky


Odoslanie je nutné v stanovenom termíne. Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu
si sleduje každý žiak individuálne.



Nutné je skontrolovať, či prihláška obsahuje všetky náležitosti a potvrdenia požadované
príslušnou VŠ (fakultou) – napr. lekárske potvrdenie, kópie vysvedčení, životopis, diplomy zo
súťaží a olympiád.



Papierová prihláška (s nalepeným dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie) sa
podáva listovou zásielkou doporučene alebo osobným doručením na adresu fakulty –
doklad si treba odložiť!

Elektronická prihláška na VŠ


Podáva sa prostredníctvom webovej stránky fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na
štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
https://www.prihlaskavs.sk/sk/ - elektronická prihláška
https://www.portalvs.sk/sk/terminy - termíny na podávanie prihlášok
https://www.portalvs.sk/sk/poplatky - poplatky a školné



Po kliknutí na elektronickú prihlášku na internetovej‐ stránke konkrétnej VŠ (fakulty) je
nutné sa najprv zaregistrovať – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo,
mail. Na váš mail vám bude spätne zaslané prihlasovacie meno a heslo. Pod týmto menom a
heslom sa budete musieť do 24 hodín prihlásiť a vypísať elektronickú prihlášku. Ak to
nestihnete do 24 hodín, je nutné registráciu opakovať.



Postup je totožný ako pri tlačenej podobe prihlášky, len sa posúvate ďalej po jednotlivých
krokoch, ako vás usmerňujú príkazy.

Je vhodné si dopredu na papier povypisovať

potrebné údaje, ktoré sa uvádzajú aj na bežnom tlačive prihlášky na VŠ – budete mať
lepší prehľad o údajoch a tiež rýchlejšie vypíšete elektronickú prihlášku. Dopredu treba mať
pripravený aj výpis známok z koncoročných vysvedčení (prípadne polročného za 4.ročník
štúdia).


Na internetovej stránke každej VŠ sú presne rozpísané informácie o prijímacom konaní aj o
spôsobe podania prihlášky. Ak sa na stránke školy nachádza dokument: Postup podania
elektronickej prihlášky, treba si ho pozorne prečítať a podľa neho postupovať.



Vypísanú elektronickú prihlášku po úspešnom zaevidovaní v informačnom systéme VŠ je
zvyčajne potrebné vytlačiť, podpísať, potvrdiť strednou školou, doložiť potrebné
dokumenty a tlačivá, ktoré príslušná VŠ (fakulta) vyžaduje a odoslať poštou na adresu
fakulty spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a s
podpísaným tlačivom: Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (tlačivo je
uverejnené na mieste, kde je aj elektronická prihláška).



V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné hľadať informácie na internetovej stránke
príslušnej VŠ (fakulty) alebo sa telefonicky informovať na študijnom oddelení VŠ (fakulty),
napr. či je potrebné odosielať prihlášku aj v elektronickej, aj v tlačenej podobe, alebo stačí len
v elektronickej podobe.

Vypracovala: Mgr. Ivana Kubalová, výchovný poradca

