Postup pri vypisovaní a odosielaní e-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 elektronickej 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). Je
potrebné si pozrieť internetovú stránku konkrétnej vysokej školy (príp. konkrétnej fakulty).

Postup pri elektronickom podaní prihlášky na VŠ
1. ZAREGISTRUJETE SA A VYPLNÍTE E-PRIHLÁŠKU NA VŠ na internetovej-stránke konkrétnej VŠ
(fakulty). 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.
2. VYPLNENÍTE POTREBNÉ ÚDAJE: Postup je totožný ako pri papierovej forme prihlášky na VŠ,
len sa posúvate ďalej po krokoch, ako vás usmerňujú jednotlivé príkazy v informačnom
systéme. Odporúčame mať dopredu pripravený výpis známok z koncoročných vysvedčení a
tiež potrebné údaje, ktoré sa uvádzajú aj na bežnom tlačive prihlášky na VŠ – budete mať lepší
prehľad údajov a tiež rýchlejšie vypíšete elektronickú prihlášku. Výhodná je možnosť preklopiť
údaje o známkach z jednotlivých predmetov z EŽK.
3. POTVRDÍTE E-PRIHLÁŠKU A VYTLAČÍTE JU: 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). Presné podmienky
je nutné si individuálne overiť na stránkach vysokej školy, prípadne konkrétnej fakulty!

Výhody e-prihlášky


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.

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:


len v tlačenej forme,



v elektronickej aj v tlačenej podobe,



len v elektronickej podobe.

