
Informácie pre maturantov 
Maturanti, ktorí  v budúcom školskom roku 2022/2023 chcú študovať  na vysokej škole či už 

v Slovenskej republike alebo v inom štáte EU musia v priebehu mesiacov február až apríl 

zaslať vyplnenú elektronickú alebo papierovú podobu prihlášky.  

Všetky informácie sú zverejnené na stránke www.minedu.sk 

V priebehu mesiacov január a február budete absolvovať prednášku spojenú s inštruktážou 

s výchovnou poradkyňou za účelom získania čo najviac informácií o vysokých školách, 

foriem prijímacích pohovorov a vypĺňanie elektronickej a papierovej podoby prihlášky.   

Pokyny na vyplnenie papierovej prihlášky na VŠ 

  platnej na niektorých vysokých školách- je nutné si prečítať, na ktorej VŠ ju akceptujú aj v tomto školskom roku 

 

Základné pravidlá:  

• vyplňovať paličkovým písmom 

• uviesť presný názov VŠ, fakulty a odboru  

• zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt a odborov  

• doplniť jazyk – ak sú prijímacie pohovory aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať 

ako odbor  

• pozor na zmenenú pracovnú schopnosť  

• pozor na podpis a dátum  

• vyčiarknuť políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať 

známku  

• uviesť prílohy – životopis, potvrdenie o zaplatení – ústrižok  

• pri odbore uvádzať názov odboru, nie titul, ktorý dosiahnete  

• IČO školy 000891894– uvádzať do políčok 

• údaje neprepisovať !!!!!!! 

• potvrdenie od lekára uvádzať priamo do prihlášky (ak je nutné) 

• účasť na súťažiach – potvrdiť priamo u vyučujúceho daného predmetu, prípadne u 

triedneho profesora  
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• Akademický rok: 2022/2023 

• Štátne občianstvo: Slovenská republika,  

• Meno a priezvisko: podľa skutočnosti 

• Rodné priezvisko: vypisujú ženy  

• Dátum narodenia: podľa predlohy do koloniek 

• Miesto narodenia: podľa skutočnosti 

• Štát: Slovenská republika 

• Pohlavie: vyškrtnúť krížikom skutočnosť 

• Telefónne číslo a e-mailova adresa: je nutná a nie hlúpa 

• Údaje o rodičoch: sú nutné 

http://www.minedu.sk/


• Adresa trvalého bydliska: napísať tú adresu, ktorú máte v občianskom preukaze 

• Korešpondenčná adresa : píše sa len v tom prípade, keď chcete aby vám odpoveď 

prišla na inú adresu ako je trvalé bydlisko- napr. školský internát 

• Miesto pobytu u cudzinca: vás sa netýka 

Vysoká škola: 

• Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je 

možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete 

uviesť na jednej prihláške a pod.)  

• Forma štúdia: denná alebo externá  

• Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevujete prednášky) alebo dištančná (externá) 

alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia  
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• Rok maturitnej skúšky: 2022 

• Absolvovaná SŠ: Stredná odborná škola -krížik 

• Kód strednej školy:000891894 

• Názov: Stredná odborná škola polytechnická 

• Ulica a číslo: Sládkovičova ulica č. 104 

• Mesto (obec): Ružomberok 

• PSČ: 034 01 

• Štát: Slovenská republika 

• Študijný odbor:  

• mechanik strojov a zariadení 

• mechanik elektrotechnik 

• mechanik mechatronik 

• Kód študijného odboru: 

• mechanik strojov a zariadení – 2413K  

• mechanik elektrotechnik –2697K   

• mechanik mechatronik- 2679 K 

• Stupeň dosiahnutého vzdelania: 4    

• Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak 

ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku   

• Vyplňte z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka a zistite, či VŠ 

vyžaduje výsledky za 1.polrok 4.ročníka 

• Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta  

• V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a 

úroveň  

Ak máte viac predmetov ako sa vojdú do tabuľky vytvorte si prílohu v podobe vysvedčenia- 

vzor na nástenke výchovného poradenstva 

• Predmet maturitnej skúšky a úroveň 

o Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je)  

o Anglický jazyk alebo nemecký jazyk úroveň B1  

o Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je)  

o Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je)   
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Potvrdenie školy o správnosti údajov - dajte na podpis kariérnemu poradcovi !!!!!! 

Prehľad o predošlom štúdiu na vysokej škole- vypisujú len tí študenti, ktorí už absolvovali aspoň 

jeden semester VŠ aj keď neúspešne- títo nepotrebujú potvrdenie VP strednej školy 

 

Zamestnanie: tiež vypisujú len tí študenti, ktorí už pracovali po strednej škole  

Prílohy:  

Životopis- pre vysoké školy- štrukturovaný životopis- príloha č.1 

 

Vložte kópiu dokladu  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej 

poukážky alebo výpis z účtu) ako prílohu č.2 

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vyplňte podľa 

požiadavky vysokej školy alebo fakulty- ak je to nutné ako prílohu č.3 

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

požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.  

• Uveďte dátum a prihlášku podpíšte!    
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• Pokyny pre vypĺňanie -dobre si prečítajte  !!!! 
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• Je určená vysokým školám alebo fakultám (nevypisujete)   

 

Poznámka: 

• elektronická prihláška slúži VŠ iba na evidenciu prihlásených záujemcov 

• ušetríte tým na poplatku za prijímacie konanie (asi 10,- €) 

• ak posielate elektronickú prihlášku, musíte následne poslať aj vyplnenú 

papierovú verziu prihlášky alebo prefotenú elektronickú -dobre si prečítajte 

inštrukcie VŠ 

Pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, treba ju poslať doporučene a podací lístok si 

odložiť 


