
 
 

Náležitosti prihlášky pre bakalárske študijné programy

v akademickom roku 2019/2020
 

 

Prihláška na štúdium a jej náležitosti 

• Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však  

uvedie iba jeden študijný program. 

• Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej 

podobe a jej odoslaním v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami: 

 1. vlastnoručne podpísaný životopis, 

 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie 

 uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom 

 spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri 

 elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v 

 banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú 

 akceptované 

 3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole: 

 uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2018, vyplní v prihláške 

koncoročné známky za 1., 2., a 3. ročník  strednej školy (známky potvrdí 

škola) a priloží overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy; 

 uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku  

v predchádzajúcom období, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., 3., 

4. ročník  strednej školy a výsledky maturitnej skúšky (známky nemusí 

potvrdiť škola) a priloží overené fotokópie vysvedčení z  2. a 3. ročníka 

strednej školy a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 

 4. odporúčame priložiť overené fotokópie dokladov o aktivitách na strednej škole 

alebo ďalších aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, 

certifikáty a pod. podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov uvedených 

v podmienkach prijímacieho konania), 

 5. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:  

 uchádzač o študijný program Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná 

starostlivosť priloží potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole 

zdravotnícky študijný program – podľa pokynov v podmienkach na prijatie 

  uchádzač o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v externej 

forme priloží potvrdenie o zdravotníckej praxi a ukončenom zdravotníckom 

vzdelávaní podľa špeciálnych podmienok pre prijatie zverejnených na web 

sídle FSVaZ 

 6. Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z.  

 o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické 

 potreby v prihláške príslušným potvrdením. 

Uchádzač bude do 29. apríla 2018  informovaný o : 

 zaevidovaní prihlášky,  

 termínoch konania talentovej skúšky (Urgentná zdravotná starostlivosť)  

 v prípade uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2018, o termíne pre doručenie overenej 

fotokópie maturitného vysvedčenia. 

 

 


