
Postup pri vypisovaní a odosielaní prihlášky na VŠ 

Potrebujete formulár (tlačivo): 

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň/ alebo prvý a druhý stupeň: 

 Aktuálnu papierovú prihlášku zakúpite v papiernictvách (ŠEVT) 

 prihlaska1-stupen.pdf (portalvs.sk) 

 Prípadne si čistý formulár stiahnite z našej stránky (Prihláška na VŠ_formulár) 

 Je možné podať aj elektronickú prihlášku – môže sa líšiť na rôznych VŠ (viď v časti Elektronická 

prihláška) 

 

Vypisovanie 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: 

 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: 

 Rok maturitnej skúšky: 2021 

https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaska1-stupen.pdf


 Druh strednej školy: krížikom označte – stredná odborná škola 

 Kód strednej školy: 000606766 

 Názov strednej školy: Stredná zdravotnícka škola 

 Adresa školy: Moyzesova 17, 041 76 Košice 

 Študijný odbor: (uvádzajte podľa študijného odboru): 

 farmaceutický laborant 

 zdravotnícky laborant 

 asistent výživy 

 zubný asistent 

 očný optik 

 Kód študijného odboru (uvádzajte podľa študijného odboru): 

 5311 M farmaceutický laborant 

 5308 M zdravotnícky laborant  

 5304 M asistent výživy 

 5358 M zubný asistent 

 5312 M očný optik  

 Stupeň dosiahnutého vzdelanie: M, resp. 6 

Poznámka: 

4 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednom odbornom učilišti ukončené maturitnou skúškou, 

5 – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou, 

6 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou, 

7 – vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom 

 

 uveďte prospech štúdia na strednej škole v rozsahu, ktorý vyžaduje VŠ (fakulta) 

 Vypisujú sa známky z konca školského roka za obdobie 1. – 3. ročníka.  

 VŠ môže vyžadovať aj 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. 

 známky za 1., 2., a 3. ročník – uveďte koncoročné známky (z 2. polroka príslušného šk. roka) 

a známky zo 4. ročníka z 1. polroka (ak to vyžaduje príslušná VŠ, resp. fakulta). 



 Ak ste v príslušnom šk. roku predmet nemali, políčka vyčiarknite. 

 Ak je pre vpisovanie známok v tabuľke na prihláške málo buniek, treba vložiť čistý kancelársky 

papier na ktorom budú známky dopísané. 

Poznámka: Ak na vypĺňanie predmetov nepostačuje predtlačená tabuľka, v elektronickej prihláške viete pridať riadky. 

 Klasifikácia maturitnej skúšky: Uchádzač maturujúci v tomto školskom roku nevypĺňa prospech 

v poslednom ročníku a vyplní len stĺpec Predmet maturitnej skúšky a úroveň: 

 Predmet maturitnej skúšky: 

 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 ANGLICKÝ JAZYK (príp. NEMECKÝ JAZYK) 

 TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

 a stĺpec: Úroveň: iba úroveň cudzieho jazyka – B1, resp. B2 

 

 Potvrdenie o správnosti údajov: Správnosť zapísania údajov a známok a zhodu známok 

(a priemerov) s katalógom overuje triedny učiteľ. Po kontrole sa triedny učiteľ podpíše. Následne 

sa podpíše a potvrdí pečiatkou školy kariérová poradkyňa (viď nižšie – Potvrdzovanie prihlášky) 

 

3. strana: 

 Účasť a úspešnosť na olympiádach a súťažiach sa uvádza osobitne v prílohe, ak to vyžaduje 

v podmienkach na prijatie konkrétna VŠ (fakulta). Kópie diplomov netreba overovať. 

 Príloha: potrebné priložiť životopis (podľa pokynov VŠ), zvyčajne štrukturovaný životopis podpísaný 

čitateľným priezviskom a modrým perom. 

 Príloha: originál / kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (prilepiť ústrižok 

poštovej poukážky, výpis z účtu – potvrdenie o zrealizovaní platby). Jeden doklad - originál / kópiu 

si odložte! 

 Dátum a podpis (čitateľne meno a priezvisko). 

 

4. strana a 5. strana: 

 Vysvetlivky k prihláške. 

 

6. strana: 

 Protokol o prijímacom konaní. Nevypĺňajte – táto strana je určená VŠ (fakultám)! 

  



Potvrdzovanie prihlášky 

 Na overenie správnosti údajov je nutné priniesť prihlášku s kompletne vypísanou 1. a 2. stranou 

(ešte bez potvrdenia lekára) a podpísanú. 

 V prípade, že si to VŠ vyžaduje, aj s kópiami vysvedčení - nie je potrebné notársky overovať. 

 Prihlášku doniesť na overenie a potvrdenie údajov v  dostatočnom 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 (!) 

(Sledovať web stránky príslušnej fakulty VŠ). 

 

 Správnosť zapísania známok a zhodu známok s katalógom známok overuje triedny učiteľ. 

 Triedny učiteľ sa podpíše na prihlášku do sekcie: Potvrdenie o správnosti údajov. 

 Kariérovej poradkyni prinesiete na potvrdenie prihlášku na VŠ:  

 s kompletne vypísanou 1. a 2. stranou, 

 s podpisom triedneho učiteľa, ktorý overil zhodu vami zapísaných známok s katalógom známok, 

 s napísaným priloženým životopisom (napísaný na počítači, vlastnoručne podpísaný) – len v 

prípade kontroly, 

 kontroluje a potvrdzuje už kompletne vyplnenú prihlášku aj s príslušnými prílohami, ktoré si 

fakulta vyžaduje. 

 

Odosielanie prihlášky 

 Prihlášku je potrebné odoslať v stanovenom termíne. Väčšina VŠ má termín podania prihlášky 

28.2.2021. Termíny na podanie prihlášok si žiaci individuálne sledujú na web stránkach VŠ (fakúlt). 

V prípade aktuálnych obmedzení v súvislosti protipandemickými opatreniami kvôli COVID-19 môžu 

byť pokyny a podmienky upravené. 

 Skontrolujte, či vaša prihláška na VŠ má všetky náležitosti a potvrdenia žiadané príslušnou fakultou 

VŠ (napr. lekárske potvrdenie, životopis, kópie vysvedčení, dokladované diplomy a pod.). 

 Prihlášku (s nalepeným dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, v prípade platby cez 

internet je dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie potvrdenie o zrealizovaní platby) 

je potrebné odoslať na adresu vysokej školy (fakulty) ako doporučený list (budete mať doklad 

o odoslaní). 


