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Prihláška Pečiatka fakulty
na štúdium na vysokú školu v Slovenskej republike

Akademický rok 2005/2006
Pred vyplnením pozorne čítajte pokyny na str. 3
Dodržte termín podania prihlášky Registračné číslo

Osobné číslo
1. Druh - stupeň a forma štúdia
Bakalárske denné (11) Inžinierske denné (11) Doktorandské denné (11)

externé (12) externé (12) externé (12)

2. Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 4. Študijný program
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1100 Technológia polymérnych materiálov

Pracovisko: 1120 Plasty v strojárstve a technológia spracovania plastov
denné externé 1200 Chemické technológie

1400 Chemické inžinierstvo
1600 Potravinárstvo

Humenné Šaľa 1710 Chémia a medicínska chémia
Humenné 1720 Biotechnológia

1900 Autom., informatizácia a manažment v chémii a potrav.

5. Meno Ján 7. Osobné Pohlavie Slobodný (1)
Priezvisko Mrkvička     údaje Muž (1) Ženatý (2)
Rod. priezvisko Mrkvička Žena (2) Vydatá (3)

6. Adresa trvalého bydliska (korešpondenčná adresa) Dátum narodenia (deň, mesiac, rok)
Ulica

Sokolská 8
Rodné číslo

Mesto (Obec) Občiansky preukaz/pas

Pošta Miesto narodenia
Poľná

Štátne občianstvo

Národnosť

Zmenená pracovná schopnosť

 Pôsobisko uchádzača
stredná škola

Absolvovaná škola

Druh strednej školy
Gymnázium

Názov
Gymnázium Jura Hronca

Adresa Mrkvová 55

Močariská

11. Prospech na strednej škole (vyplňte podľa str. 2) 12. Vyučený v odbore

1. roč.: 2. roč.: 3. roč.:

13. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (škola, ročník, rok absolvovania, titul)

4. roč.: 5. roč.: Maturita:
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Prospech podľa výročného vysvedčenia v jednotlivých Účasť a úspešnosť na odborných
ročníkoch strednej školy olympiádach, súťažiach
(neuvádzať známku zo správania a nepovinných predmetov) a umeleckých súťažiach

Predmet ročník

Matematika

Fyzika

Slovenský jazyk

Zemepis

Dejepis

Ekonómia

Anglický jazyk Účasť a úspešnosť na športových

Nemecký jazyk
súťažiach vo vrcholovom alebo
výkonnostnom športe

Estetika

Základy elektrotechniky

Výpočtová technika

Bilógia

Autorstvo objavov, alebo priemyselných 
vzorov

Priemerný prospech
Poznámka(vypní stredná škola)

Dátum maturitnej skúšky )1
jún 2005

Nevyplňujú uchádzači,

Potvrdenie o správnosti údajov ktorí maturujú v bežnom

akademickom roku
Meno, podpis, pečiatka školy

Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom odbore (osobitnú 
pozornosť venovať uchádzačom o odbory učiteľstva a lekárstva). Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou
pripojí potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.



0 -

1 -
2 -

2 - 6 -
3 - 7 -
4 - 8 -
5 - 9 -

1 - 4 -
2 - 9 -
3 -

II.

11 -
12 -

III.

01 - 08 - 15 -
02 - 09 - 16 -
03 - 10 - 17 -
04 - 11 - 18 -
05 - 12 - 19 -
06 - 13 -
07 - 14 -

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

22.02.2005

Dátum: Pečiatka a podpis lekára

Pokyny "Zmenená pracovná schopnosť"
I. Všeobecná časť. Vyplniť na základe lekárskeho posudku:

Prihlášku si môžete skopírovať z internetovej stránky a vyplniť na počítači (PC). zdravotne spôsobilý k štúdiu a výkonu
V prihláške na PC nevypĺňate označené položky žltou farbou. Na vytlačenej zašrafované. a výkonu povolania
Na PC nehodiace vyfarbite žltou farbou. Na výtlačku nehodiace prečiarknite. zmenená pracovná schopnosť
Položka 3 - Pracovisko. ťažké zdravotné poškodenie
Denné Možné pracovisko: Bratislava, resp. Humenné
Externé Možné pracovisko: Bratislava, Šaľa, resp. Humenné "Pôsobisko uchádzača"

V prípade dostatočného počtu uchádzačov budú otvorené uvádzané pracoviská. stredná škola vysoká škola
Položka 4 - Študijné programy: zamestnanie nezamestnaný

Zostane len JEDEN študijný program! domácnosť zahraničie
vojenská služba iné

Prihlášku vyplňte vo všetkých rubrikách, čitateľne strojom alebo paličkovým písmom.
Pri vyplňovaní dodržujte uvedené pokyny a uvedené číselníky. "Absolvovaná stredná škola"
Číselné údaje do políčok píšte čitateľne. Vyplnia aj uchádzači maturujúci v bežnom roku

a uvedú strednú školu, ktorú práve navštevujú.
Dodržte termín podania prihlášky: "Druh strednej školy"

Termín je do 31. marca. gymnázium umelecké školy
Nesprávne, resp. neúplne vyplnená prihláška, ako aj doručená stredná odb. škola ostatné
na fakultu po určenom termíne (rozhoduje pečiatka pošty), stredné odborné učilište
nebude zaradená do prijímacieho konania.

"Prospech na strednej škole"

Vyplňovanie jednotlivých častí.
Uveďte na dve desatinné miesta.

"Najvyššie dosiahnuté vzdelanie"
"Druh - stupeň a forma štúdia" Vyplňte podľa číselníka: (škola, ročník, rok absolvovania, titul)

denné bakalárske Vyplnia len uchádzači, ktorí dosiahli vyššie než
externé bakalárske úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

"Fakulta" V elektronickej forme je vyplnená. Prílohy k prihláške:
"Občianský preukaz" Cudzí štátni príslušníci uvedú číslo pasu. životopis (uviesť stručný životopis s dôrazom

na zvolené odborné zameranie, jazykové
"Národnosť" vedomosti, záluby, prax, a pod.)

slovenská moravská rumunská doklad o zaplatení poplatku pre prijímacie konanie
maďarská sliezska rakúska (diel poštovej poukážky, 
rusínska poľská vietnamská overenú xerokópiu bankového prevodu, a pod.)
ukrajinská ruská arabská doklad o účasti na odborných olympiádach
nemecká židovská iná (overenú kópiu)
rómska grécka Vysvedčenia:
česká bulharská a) Maturoval pred rokom 2005.

Uchádzač nedodáva ak je správnosť údajov

Prílohy (uveďte zoznam príloh) potvrdená strednou školou na strane 2 pre roč. 1. až 5.

Životopis
Uchádzač dodáva overenú xerokópiu
maturitného vysvedčenia.

Diel z poštovej poukážky o zaplatení 500,--Sk
b) Maturuje v roku 2005.

Uchádzač nedodáva ak je správnosť údajov

Overené kópie vysvedčení 1. roč. až 3. ročník
potvrdená strednou školou na strane 2
pre roč. 1. až ukončený ročník.
Po úspešnom zložení maturitnej skúšky
dodá overenú xerokópiu koncoročného
vysvedčenia a overenú
xerokópiu maturitného vysvedčenia.

Vyhlásenie a súhlas.
     Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal (-a) závažné skutočnosti. V súlade s §7 zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby vysoká škola spracúvala moje osobné údaje na účely prijímacieho
konania až do termínu konania zápisu do 1. ročníka vysokej školy. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje uvedené v prihláška v jej prílohách,
 ktoré je vysoká škola oprávnená žiadať podľa §58 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
    Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na príslušnej vysokej škole alebo fakulte, ak nastanú závažné
dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 428/2002
Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poznámka k vyhláseniu a súhlasu: Tento súhlas sa vzťahuje na špecifické údaje napr. týkajúce sa ďalších podmienok prija tia na štúdium,
ktoré vzhľadom na rôznorodosť požiadaviek vysokých škôl súvisiacich aj so študijným zameraním zákon podrobne nemôže špecifikovať
(napr. údaje týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti) - pozri § 58 ods. 5 zákona o vysokých školách. Tento súhlas sa nevzťahuje napr. na meno, priezvisko,
rodné číslo, miesto narodenia, rodinný stav, národnosť, atď., a preto sa súhlas dotknutej osoby na ich spracúvanie nevyžaduje - pozri § 58
ods. 3 zákona o vysokých školách, kde sú údaje vymenované. Na všetky ostatné údaje sa súhlas vzťahuje.

Dátum: Podpis uchádzača:

Protokol o prijímacej skúške



1.

2.

Dátum Číslo Členovia
prijímacej skúšky: komisie: skúšobnej komisie:
Predseda
skúšobnej komisie

predmet výsledok
Prijímacia skúška písomná

Poznámka

Dátum: podpis

Návrh skúšobnej komisie:

Dátum: podpis predsedu skúšobnej komisie:

Rozhodnutie dekana

Dátum: podpis dekana fakulty

Rozhodnutie rektora (akademického senátu) o odvolaní

Dátum: podpis rektora /predsedu AS)


