
Výchovné poradenstvo- užitočné informácie pre žiakov 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Pompošová 

Kontakt: tel.: 0915 849 342, e-mail: pomposova@gav.sk, hlavná budova gymnázia         

Výchovný poradca:  

 poskytuje kompletný poradenský servis 

 poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy 

 poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, 

vzdelávania a profesijnej orientácie 

 sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými 

zariadeniami 

 pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky 

 prerokúva problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, prípadne znížených známok zo 

správania 

 monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov  

 mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným 

žiakom 

 pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov 

 spolupracuje s triednymi profesormi a vedením školy 

 

Informácie pre maturantov - záujemcov o VŠ 

 

Portál vysokých škôl na adrese www.portalvs.sk pomáha študentom s výberom VŠ. 

Ide najmä o: 

-       informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta, 

-       aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na 

vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality), 

-       kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách 

konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar), 

-       centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže 

záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti 

ďalšej registrácie a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov. 

Kedy má ktorá univerzita DOD? >>> Zistíš v kalendári, keď sa prihlásiš cez nasledujúci 

link na odber spravodaja:  

 

https://www.portalvs.sk/sk/posielajte-mi-novinky 

 

Odber je možné kedykoľvek zrušiť. 

 

Ako si vybrať vhodnú vysokú školu? 

 

https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/540193-ako-si-vybrat-vhodne-studium/ 

 

Čo treba vedieť o vysokých školách? 

 

https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/540249-co-treba-vediet-o-vysokych-skolach/ 
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   !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                

                                                  PRIHLÁŠKA NA VŠ 

Vyplnená vzorová prihláška na VŠ aj s kódom školy!/ sa nachádza na nástenke výchovnej 

poradkyne na 1. poschodí / nad klavírom/. 

Bližšie informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách získate na webovej 

stránke http://www.uips.sk/   Ako na vysokú školu a Prihláška na vysokoškolské štúdium - 

vzor tlačiva. 

Prostredníctvom centrálnej elektronickej prihlášky (http://www.prihlaskavs.sk) máte 

možnosť vyplniť prihlášku na otvárané akreditované študijné programy prvého stupňa 

vysokoškolského štúdia, to znamená na programy končiace sa získaním titulu Bc. (bakalár). 

 Ako postupovať pri vypĺňaní elektronickej  prihlášky na VŠ 

1. Na stránke VŠ  kliknúť na možnosť  Elektronická prihláška. 

2. Je potrebné si vytvoriť registráciu so svojím prihlasovacím menom a heslom (VŠ bude 

s uchádzačom o štúdium komunikovať prostredníctvom tohto vytvoreného účtu). 

3. Vyplniť prihlášku podľa jednotlivých krokov. 

4. Po vyplnení si treba prihlášku uložiť a vytlačiť. Následne ju priniesť triednemu 

učiteľovi alebo vých. poradkyni na overenie a potvrdenie správnosti údajov. 

5. Na prihlášku sa uchádzač aj podpíše v príslušnom riadku. 

Na stránke VŠ, na ktorú sa uchádzač hlási, si treba pozorne pozrieť podmienky prijatia 

na štúdium. K prihláške sa pripája aj potvrdenie o zaplatení  poplatku, štruktúrovaný 

životopis a na niektoré VŠ aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (napr. 

Policajná akadémia, Vojenská akadémia...) Potvrdenie si treba u lekára vypýtať na 

samostatný papier. Následne uchádzač pošle všetky dokumenty poštou na adresu VŠ 

doporučene! 

Môže tak vykonať až do posledného dňa podávania prihlášok vrátane, dôležitý je dátum 

podania na pošte !!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dôležité informácie pre uchádzačov ! 

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nie je potvrdená obojstranná elektronická výmena 

údajov z CEP (centrálna prihláška) so všetkými vysokými školami, je nutné po podaní 

centrálnej prihlášky ešte zaslať klasickou poštou vytlačenú a podpísanú prihlášku strednou 

školou (ak to vysoká škola vyžaduje) a uchádzačom. 

Po vyplnení prihlášky a jej podaní má uchádzač možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf 

dokument. 

Možnosť vytlačiť vygenerovaný pdf dokument pred podaním prihlášky slúži iba pre prípadnú 

kontrolu vyplnených údajov pred podaním prihlášky, na pozadí vytlačeného dokumentu je 



nápis Uložená (vodoznak). Po podaní prihlášky bude pozadie vytlačeného dokumentu 

prázdne. 

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: výšku poplatku, ako aj ďalšie fakturačné údaje 

(banka, č. účtu, variabilný symbol)  si môžete pozrieť na Portáli vysokých škôl 

(www.portalvs.sk)  alebo na stránkach vybranej školy, ak dáta nie sú na portáli aktualizované 

(dátum poslednej aktualizácie údajov je zverejnený na každej strane). Nezabudnite na 

nalepenie potvrdenia o realizovanej platbe do prihlášky (všimnite si pri platbách, či fakulta 

podporuje platbu poštovými poukážkami) a jej zaslanie poštou na adresu fakulty. Ak vysoká 

škola v nižšie uvedenej tabuľke deklaruje, že pre tento rok nepodporuje elektronickú výmenu 

údajov medzi CEP a svojím akademickým IS, uhraďte poplatok ako za papierovú prihlášku. 

Ak máte technické problémy alebo nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky (nesúvisiace s výberom 

vysokej školy a jej študijného programu), neváhajte kontaktovať podporu používateľa na 

adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach. 

Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, kópia dokladu o 

zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu). 

V prípade uchádzačov maturujúcich nie v tomto školskom roku, ktorí k prihláške priložia 

overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu o 

maturitnej skúške, nie je potrebné potvrdzovať správnosť údajov strednou školou. 

! Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku ! 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 SCIO testy 

Niektoré VŠ vyžadujú absolvovanie SCIO testov alebo testov študijných predpokladov. Opäť 

si to treba pozrieť na stránke školy, na ktorú sa uchádzač hlási. Následne sa treba prihlásiť na 

daný test. Testy sa konajú od decembra do mája približne jedenkrát do mesiaca. Testy sú 

zamerané na všeobecný prehľad. Uchádzač môže absolvovať test aj dvakrát, pričom sa mu 

zaráta lepší výsledok. Test je tiež spoplatnený (ca.20,- eur). 

SCIO testy =NPS 

 

Prehľad fakúlt, kde je potrebné absolvovať NPS (Národné porovnávacie skúšky): 

https://www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp 

Tu sa dozviete aj miesta a termíny konania NPS . 

 

Podrobné informácie o SCIO testoch: www.sciotesty.sk 

 

 

 

https://www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp
http://www.sciotesty.sk/


Informácie pre absolventov 

 

 Odporúčam internetovú stránku : www.povolania.eu/ 

 Je to interaktívny sprievodca výberu povolania pre žiakov, študentov, nezamestnaných 

a ostatných, ktorí chcú zmeniť svoju kariéru. Nájdete tam textové, zvukové a obrazové 

informácie. 

 Sprievodca svetom povolaní (SSP): 

·         poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach formou textových informácií, 

fotografií a zvukových záznamov, 

·         ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie - podľa záujmov, 

zručností a ďalších výberových kritérií, 

·         umožňuje získať informácie a užitočné návody o tom, ako úspešne vstúpiť (i 

opakovane) na trh práce, 

·         odkazy na zdroje informácií o možnostiach vzdelávania, 

·         odkazy na firmy a organizácie sprostredkujúce zamestnanie u nás a v zahraničí, 

·         odkazy na internetové stránky inštitúcií a organizácií ponúkajúcich pomoc v zložitých 

životných situáciách atď. 

  

 

http://www.povolania.eu/

