
Ako pridať dva študijné programy na prihlášku pre I. stupeň 

vysokoškolského štúdia 

Na vyplnenie elektronickej prihlášky môžete použiť nasledujúce spôsoby: 

A) Záujemcovia, ktorí sú študentmi s platným štúdiom na Univerzite Komenského môžu prihlášku vyplniť 

priamo v AIS (v aplikácii VSPK060 Elektronické prihlášky). 

B) Záujemcovia, ktorí  NIE SÚ študentmi s platným štúdiom na Univerzite Komenského, môžu prihlášku 

vyplniť na stránkach Univerzity Komenského  www.uniba.sk  využitím stránky Elektronická prihláška 2016/2017, 

prípadne priamo cez portál Elektronickej prihlášky UK  https://e-prihlaska.uniba.sk. 

Elektronickú prihlášku vytvoríte na portáli ePrihlas v 3 fázach: 

1. vyhľadanie/vybratie študijného programu, 

2. vyplnenie prihlášky, 

3. tlač a odoslanie prihlášky (podobne ako v e-

shope). 

FÁZA 1.  Vyhľadanie/vybratie študijného programu  

1) Vyberte svoje vzdelanie a zadajte kľúčové slovo podľa toho, čo vás zaujíma, čo vás baví, čo chcete robiť, čomu sa 

chcete venovať, skrátka, čo by ste chceli študovať. Odporúčame zadávať kľúčové slovo v neúplnom tvare, 

napríklad ak máte záujem o psychológiu, zadajte „psych“. Potom stlačte tlačidlo  

a jednoducho nájdite na vašej budúcej škole svoj nový študijný program. 

2) Na zúženie výsledkov vyhľadávania môžete použiť  . 

3) Ak ste našli študijný program, ktorý chcete, tak ho hoďte . V Aktovke si môžete odložiť 

programy, ktoré vás zaujímajú. 
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4) Ak chcete, aby sa obsah vašej aktovky ukladal, tak sa zaregistrujte (ak ste už zaregistrovaný, tak sa prihláste). 

 
V prípade, že ste zaregistrovaný, ale zabudli ste heslo, kliknite na „Zabudol som heslo“. 

 

Poznámka:  

 
 

Do položky „Email“ uveďte e - mailovú adresu,   
  ktorú ste uviedli pri registrácií, inak Vám nové 

  heslo nebude môcť byť zaslané.   
  

Ak  máte  s problém    prihlásením ,  
kontaktujte hotline UK     CePI T   na tel.  
čísl e   02 / 592  44   944   v čase od 7:00 do  
20:00 , cez víkendy a počas sviatko v  
od 9:00 do 12:00 .   
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FÁZA 2.  Vyplnenie prihlášky 

5) Ak už máte v aktovke vybrané študijné programy, o ktoré máte záujem kliknite na  . 

 

Na Pedagogickej fakulte si môžete na jednu prihlášku pridať maximálne dva študijné programy rovnakého stupňa 

štúdia. POZOR: pri výbere študijného programu Logopédia, musí byť tento na samostatnej prihláške pre spojený 

stupeň štúdia. Zoradenie programov vypovedá o vlastnej preferencii uchádzača, ktorá je v prijímacom konaní 

záväzná. 

Kliknutím na prvý program cez   a následne na druhý program cez  postupne 

oba Vami vybrané programy vložíte do jednej prihlášky. 

 



 

Po dôkladnom odkontrolovaní programov na prihláške – predovšetkým poradia, formy a stupňa štúdia – ukončíte 

výber programov do prihlášky stlačením . 

 

Pokračovanie od bodu 6  nájdete tu. 

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ePrihlasI.pdf

