
Ako na vysokú školu 
Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý 

rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú 

prihlášky. 

Čo treba zvážiť pri rozhodovaní sa pri vhodnom výbere VŠ: 

 zvážiť, či máte dostatočné vedomosti, zručnosti a tiež motiváciu pre danú školu 

 vyberať si akreditované VŠ 

 zvážiť výber VŠ aj podľa lokality;  SR/zahraničie 

 zvážiť konkurenciu absolventov z iných SŠ 

 rozhodovať sa o výbere VŠ podľa záujmov 

 vyberať si VŠ podľa možnosti uplatnenia na trhu práce (zmapovať si stav presýtenia trhu práce 

povolaniami) 

 získať si potrebné informácie o profesii, ktorá vás zaujíma 

 v prípade potreby nezanedbať prípravu na prijímacie skúšky – (napr.: Slovenský inštitút 

vzdelávania: www.siv.sk), prípravné kurzy realizované príslušnou VŠ, individuálne doučovania 

 úspešne zmaturovať – väčšina VŠ si vyžaduje dodatočné zaslanie maturitného vysvedčenia po 

ukončení maturitných skúšok 

Táto stránka: CVTI SR > Ako na vysokú školu poskytuje údaje a informácie pre výber vysokej školy 

a fakulty ako sú: 

 termíny podávania prihlášok, 

 zoznamy vysokých škôl, zoznamy fakúlt, zoznamy detašovaných pracovísk, 

 zoznamy študijných odborov, 

 formulár prihlášky a pokyny na jej vyplnenie, 

 odkazy na platné vyhlášky a zákony, 

 webové adresy fakúlt, vysokých škôl a ich stránok prijímacieho konania, 

 kódy stredných škôl, 

 pre neprijatých uchádzačov aj vzory odvolaní. 

Ďalej obsahuje štatistické údaje v podobe počtu podaných prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé 

vysoké školy, fakulty, študijné odbory za ukončené prijímacie konania za posledných 10 rokov. 

Posledné ukončené prijímacie konanie je doplnené o rebríčky študijných odborov, fakúlt a vysokých 

škôl. Rebríček fakúlt a vysokých škôl obsahuje v stĺpci "Pgm" počet prihlášok, prijatí, zápisov a percento 

úspešnosti na študijný program fakulty samostatne na dennú a externú formu vysokoškolského štúdia. 
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