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Pokyny a vysvetlivky  
na vyplnenie tlačiva : 

 

 
 
 
 
 

 (ďalej len „prihláška“) 
 

Všeobecne 
 

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou pod-
mienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úpl-
ného stredného odborného vzdelania. 
 
Tieto pokyny neobsahujú: „Pokyny a vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky“ uvedené na 
3. strane prihlášky okrem doplňujúcich vysvetliviek, ktoré sú označené horným indexom. 
Prihláška sa vyplňuje čitateľne veľkým paličkovým písmom. Riadky prihlášky sa vyplnia 
podľa predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú. 
 
 

K prvej strane tlačiva 
 

Metóda štúdia5) 
Študijný program, pri ktorom v pokynoch vysokých škôl nie je vyznačená metóda štúdia, sa 
uskutočňuje v PREZENČNEJ metóde štúdia. DIŠTANČNÁ metóda štúdia alebo KOM-
BINOVANÁ metóda štúdia je pri študijnom programe vyznačená. 
 

Rok maturitnej skúšky 
Maturujúci uchádzači v tomto školskom roku uvedú aktuálny rok, v ktorom sa bude matu-
ritná skúška konať. Absolventi stredných škôl uvedú rok prvej maturitnej skúšky. 
 

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//www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii. (Tam treba vyplniť polia Druh školy 
a Územie a vo voliteľných položkách treba vybrať Kód školy a kliknúť na tlačidlo Vytvoriť zoznam. Kód 
školy sa zobrazí v poslednom stĺpci zoznamu). 
V prípade spojenej strednej školy uveďte vždy kód jej organizačnej zložky (školy), napr.: 
ak spojená stredná škola má dve organizačné zložky: obchodnú akadémiu a strednú poľno-
hospodársku školu, potom uchádzač z obchodnej akadémie spojenej strednej školy vypĺňa 
kód obchodnej akadémie a uchádzač zo strednej poľnohospodárskej školy vypĺňa kód 
strednej poľnohospodárskej školy. 
 

Názov (strednej školy) 
Odpíše sa z vysvedčenia o maturitnej skúške. V prípade spojenej strednej školy vyplňte: 
„Spojená stredná škola - názov organizačnej zložky spojenej strednej školy“. 

Prihláška na vysokoškolské štúdium  
bakalárske - prvý stupeň 
alebo spojené - prvý a druhý stupeň v jednom celku 
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Kód študijného odboru 

Uveďte sedemmiestny číselný kód, ktorý sa odpíše z vysvedčenia o maturitnej skúške, 
resp. ročníkového vysvedčenia, v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky „Štatistická klasifikácia odborov vzdelania“. 
V prípade, že na maturitnom vysvedčení je 7-miestny kód študijného odboru rozdelený 
v prvom riadku na 5-miestne číslo (odbor) a v druhom riadku na 2-miestne číslo (zamera-
nie), je potrebné spojiť 5-miestne a 2-miestne číslo do jedného celku. Ak na maturitnom 
vysvedčení je len 5-miestne číslo, je potrebné pripojiť za 5-miestne číslo dve nuly. 
 

Stupeň dosiahnutého vzdelania 
Stupeň dosiahnutého vzdelania je uvedený na vysvedčení o maturitnej skúške, resp. na 
ročníkovom vysvedčení, v kóde študijného odboru na piatej pozícii z ľavej strany. 
 

Študijný odbor  
Uveďte názov študijného odboru z vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. ročníkového vy-
svedčenia.  
Ak na maturitnom vysvedčení sú dva názvy uvedené v dvoch riadkoch za 5-miestnym 
číslom (odbor) a za 2-miestnym číslom (zameranie), potom do prihlášky uveďte ich spo-
jený názov takto: „názov za 5-miestnym číslom - názov za 2-miestnym číslom“ . 

 
 

 K druhej strane tlačiva  
 

V prípade uchádzačov maturujúcich nie v tomto školskom roku, ktorí k prihláške pri-
ložia overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu 
vysvedčenia o maturitnej skúške, nie je potrebné potvrdzovať správnosť údajov strednou 
školou. 
Potvrdenie lekára  

o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom 
študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty. 

 
 

K tretej strane tlačiva 
 

Stupeň dosiahnutého vzdelania 
V prípade ukončeného vysokoškolského štúdia uveďte číslom alebo slovom: 
7 = prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske, vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom)  
8 = druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské, inžinierske, doktorské)  
9 = tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské)  
 
Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, overené fotokó-

pie výročných vysvedčení zo strednej školy, overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej 
skúške, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis 
z účtu). 

Dôležité je vyplniť v poslednom riadku kolónky Dátum a Podpis uchádzača. 
 
 

K štvrtej strane tlačiva 
 

 

Posledná strana je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor. 


