Pokyny nа vypĺňanie novej prihlašky na VŠ
Prihlásiť sa môžete na VŠ elektronickou alebo papierovou prihláškou. Elektronickú
prihlášku si musíš vytlačiť a jej papierovú podobu si potvrdíš u zástupkyne.
„e-prihlášku“ nájdete na www-stránkach jednotlivých fakúlt alebo na www-stránkach
ministerstva školstva https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/
alebo na portály VŠ http://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/21
Pred vypísaním prihlášky si prečítajte informácie o možnostiach štúdia na danej VŠ
a pokyny k vypĺňaniu prihlášky.
Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú údaje vyplnené správne, to znamená,
v súlade s týmito pokynmi:
 vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom; údaje neprepisovať!
 prihlasujete sa na šk. rok 2017/2018
 vyplniť osobné údaje;
 uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu;
 hlásite sa na prvý stupeň štúdia- bakalárske štúdium
pozor, sú aj výnimky, kde je spojený prvý a druhý stupeň štúdia. Sú to:
 všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo,
 farmácia
 všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín
 teológia
 logopédia
 zistiť počet prihlášok, ktoré môžeš podať na jednu fakultu a zistiť, či je možné uviesť na
jednej prihláške viac študijných programov v poradí podľa preferencie....
 doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať
ako študijný program;
 v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa informácie
o možnostiach štúdia;
 v položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná, dištančná, alebo kombinovaná
podľa ponuky o možnostiach štúdia zverejnených VŠ;
 Kód strednej školy Kód strednej školy vyplní len uchádzač maturujúci v tomto
školskom roku podľa pokynov svojej strednej školy. Kód strednej školy je 9-miestne
identifikačné číslo školy a vypĺňa sa podľa „Registra škôl a školských zariadení“. Zistiť
ho možno na internetovej adrese http://web.uips.sk/rs/register.html
Gymnázium Martina Hattalu Železničiarov 278 Trstená 028 01
kód školy: 000160822

 študijný odbor máte uvedený v záhlaví vysvedčenia alebo v záhlaví
triednej knihy; pre študentov nášho gymnázia GMH platí:
4-ročné a 8-ročné gymnázium píše ku študijný odbor: gymnázium

kód: 7902 J

bilingválne gymnázium píše ku študijný odbor: bilingválne gymnázium kód: 7902 J74

 Stupeň dosiahnutého vzdelania vyplní v prípade maturujúcich
uchádzačov v tomto školskom roku stredná škola podľa aktuálneho
číselníka STDVZD:
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.
Všetky potrebné údaje o strednej škole sa nachádzajú v publikácii Sieť stredných škôl









predmety vypisovať podľa vysvedčenia (správanie sa nepíše) a vyčiarknite políčka, ak
ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku;
vypisujete známky len z koncoročného vysvedčenia (ak VŠ nemá uvedené iné
požiadavky) a to za prvý, druhý a tretí ročník (bilingválne gymnázium aj za štvrtý
ročník), osemročné gymnázium vypisuje koncoročné známky za kvintu-septimu;
nezabudnúť uviesť prílohy napr. životopis, ústrižok o zaplatení manipulačného poplatku
(ostatné prílohy podľa požiadaviek VŠ), ak máš maturitné vysvedčenie treba poslať
jeho overenú kópiu;
nezabudnúť na podpis a dátum;
zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára v prípade, že nevyžaduje
potvrdenie od lekára musí to VŠ uviesť v pokynoch ku vypĺňaniu prihlášky;
vyplnenú prihlášku dávate na overenie a potvrdenie zástupkyniam, ktoré skontrolujú
správnosť údajov. K zástupkyni choď až s komplet vyplnenou prihláškou
pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list
v obálke min. A5.
Prihláška musí byť odoslaná tak, aby v termíne, ktorý uvádza VŠ bola prihláška na
školu doručená- terminovník nájdete na www-stránke VŠ alebo na stránkach:
https://www.portalvs.sk/sk/terminy?from=menu1

Riadne vyplnenú prihlášku musíte zaslať v termíne určenom príslušnou
VŠ, k danému dátumu musí byť prihláška doručená na VŠ

