
Pokyny - vypĺňania prihlášok na VŠ !!! 

Prihlášky na VŠ si študent môže zakúpiť v papierníctve.  

Niektoré denníky ponúkajú tlačivo prihlášky na VŠ ako prílohu. 

Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, 

v súlade s pokynmi: 

 vyplniť veľkým tlačeným písmom, 

 uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijný program, formu a metódu 

štúdia, 

 niektoré VŠ umožňujú uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, odborov, 

 nezabudnúť doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka 

a nejdete ho študovať ako odbor. 

Neuvádzajte, ak sa z jazyka prijímacie skúšky nerobia, resp. to fakulta 

nevyžaduje. 

 rok maturitnej skúšky: 2019 

 adresa našej školy: 

                                         Stredná zdravotnícka škola Košice 

                                         Moyzesova 17, 041 76 Košice 

 kód strednej školy: 606 766 

 študijný odbor: farmaceutický laborant-kód študijného odboru: 5311 M 

 študijný odbor: zdravotnícky laborant-kód študijného odboru: 5308  M 

 študijný odbor: asistent výživy-kód študijného odboru: 5304 M 

 študijný odbor: zubný asistent-kód študijného odboru: 5358 M 

 stupeň dosiahnutého vzdelanie: M 

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

 vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete !!! 



 údaje o maturitnej skúške: vypísať prihlásené predmety + úroveň !!! 

 potvrdenie o správnosti údajov - vyplní VP 

 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 na str. 3 !!! 

 údaje neprepisovať !!! 

 

Vzor vyplnenej prihlášky na VŠ: 

http://www.habj.sk/vzor_prihlasky.pdf 

Elektronická prihláška na VŠ: 

https://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska 

 

Do prihlášky na VŠ je potrebné vpísať známky z predmetov podľa 

vysvedčení, ktoré ste dostali počas štúdia.  

V 1. -3. ročníku známky z II. polroka, v 4. ročníku  známky z I. 

polroka (bez ohľadu na to, v ktorom polroku končí predmet 

postupujeme podľa týchto pravidiel)!!! 

 

Prihlášky prosím kompletne vypísať perom (nie 

ceruzou) a podpísať sa, inak nebudú potvrdené!!! 

 

 

http://www.habj.sk/vzor_prihlasky.pdf
https://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska


 


