
Vypĺňanie prihlášok na VŠ 

 

Prihlášky na VŠ si študent môže zakúpiť 
v papiernictve alebo si ju stiahnuť z internetu. 
Niektoré denníky ponúkajú tlačivo prihlášky 

na VŠ ako prílohu. 

 

Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené 

správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi: 

 

 vyplniť tlačeným písmom  

 uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu, formu 

(denná) a metódu štúdia (prezenčná) 

 niektoré VŠ umožňujú uviesť na jednej prihláške viac fakúlt/odborov 

 nezabudnúť doplniť cudzí jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z CJ 

(Neuvádzajte, ak sa z jazyka prijímacie skúšky nerobia, resp. 

to fakulta nevyžaduje) 

 rok maturitnej skúšky: 201_ (rok, v ktorom vykonáte MS) 

 adresa našej školy: GYMNÁZIUM JANKA JESENSKÉHO 

RADLINSKÉHO 665/2 

957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

 kód strednej školy: 017 050 227 

 študijný odbor: gymnázium 

 kód študijného odboru 4G: 79 02 J 

 kód študijného odboru 8G: 79 02 5 73 

 stupeň dosiahnutého vzdelanie: 5 



 koncoročné známky z 1. - 3. ročníka vypísať v poradí ako na 

vysvedčení 

 polročné vysvedčenie zo 4. ročníka resp. oktávy sa vypisuje iba 

v prípade, ak to fakulta vyžaduje! 

 vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete  

 údaje o maturitnej skúške - prihlásené predmety + úroveň CJ 

 potvrdenie o správnosti údajov - vyplní VP, resp. triedny učiteľ 

 lekárske potvrdenie - len ak ho vyžaduje VŠ 

 nezabudnúť priložiť životopis a nalepiť potvrdenie o zaplatení (kópia) 

 potvrdenie o úspechoch na súťažiach, SOČ, olympiádach 

uvádzajte na extra prílohe  

 nezabudnúť na podpis a dátum !!! 

 údaje neprepisovať, neškrtať, nepoužívať „bielitko”! 

 

Každá vysoká škola má vlastné podmienky prijatia, niektoré 

fakulty prospech na strednej škole zohľadňujú viac, iné menej, 

rovnako ako maturitu. Preto je potrebné preštudovať si 

podmienky prijatia na web stránke konkrétnej vysokej škole, 

príp. fakulte. 

 

Vyplnenú prihlášku odovzdáte VP, resp. triednemu 

učiteľovi v určený termín na potvrdenie. 

 

Prípadné otázky ohľadom VŠ Vám výchovný poradca poskytne v 

čase konzultačných hodín alebo na základe individuálnej 

dohody. 

 


