
Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2021 

 

UNIVERZITA   KOMENSKÉHO   V   BRATISLAVE 

.................... fakulta 

(uviesť korešpondenčnú adresu fakulty)  

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Vážená / Vážený  

meno a priezvisko 

adresa 
    

 
 

 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje /    Miesto a dátum 

    Bratislava/Martin 

                   XX.XX.20XX 

 

 
 

Rozhodnutie  o  pri jat í  na vysokoškolské  š túdium 

v  akademickom roku . . . . . / . . . . .  
 

 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, ............. (uviesť názov fakulty) fakulty, (ďalej len „dekan“ 

a „fakulta“), ako orgán príslušný na konanie podľa § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) v spojení s 

čl. 6 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho 

konania na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „pravidlá prijímacieho konania“) a (potrebné 

uviesť aj ustanovenia príslušného predpisu fakulty, ak ho fakulta vydala) vo veci prijímacieho konania 

..... (meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, kód uchádzača, ak ho má 

pridelený) (ďalej len „uchádzač“) uskutočneného dňa ......(uviesť dátum, kedy sa uskutočnilo prijímacie 

konanie),  vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

podľa § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách, ktorým 

 

 

prijíma uchádzača 

 

na  x -ročné štúdium ......... (bakalárskeho/ magisterského/ doktorského/ doktorandského – vybrať 

príslušný študijný program) študijného programu ......... (uviesť názov študijného programu), 

v študijnom odbore ............ (uviesť názov študijného odboru) v .............. (dennej/externej- vybrať 

príslušnú formu štúdia) forme štúdia na Fakultu .............. Univerzity Komenského v Bratislave 

v akademickom roku ............. (uviesť príslušný akademický rok napr. 2021/2022). 



O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Dňa/ V dňoch .......... sa uskutočnilo prijímacie konanie na ........... štúdium .........študijného 

programu. 

  

2. V rámci prijímacieho konania ste splnili podmienky ustanovené Univerzitou Komenského 

v Bratislave .................(uviesť názov fakulty) na prijatie na štúdium ................. programu. 

  

3. Na webovom sídle ...................(uviesť internetový odkaz) Vám bol sprístupnený pomocou 

akademického informačného systému výsledok jednotlivých častí prijímacej skúšky, ako aj 

celkový výsledok prijímacej skúšky. 

 

4. Na nasledovnej adrese ................ (uviesť webové sídlo fakulty) a na úradnej výveske fakulty 

boli zverejnené výsledky prijímacej skúšky všetkých uchádzačov v tvare: kód uchádzača 

a celkový výsledok prijímacej skúšky. Výsledky boli zverejnené poľa jednotlivých študijných 

programov a sú usporiadané podľa kódov uchádzača. 

  

5. Na prijatie na ...... štúdium ........ študijného programu bolo potrebné dosiahnutie minimálne 

......(uviesť minimálny počet bodov, ktoré boli potrebné na prijatie na štúdium) bodov, pričom 

ste dosiahli ...... (uviesť presný počet bodov, ktoré získal uchádzač na štúdium), čím ste splnili 

podmienky potrebné na prijatie na .............. štúdium. 

 

6. O prijatí na štúdium som rozhodol, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, na základe 

odporúčania komisie pre prijímacie konanie, podľa ktorej ste splnili všetky kritéria potrebné 

na prijatie na štúdium na našej fakulte. 

 

(alt. doplniť: 

 

7. Podľa § 58 ods. 9 zákona o vysokých školách Vás žiadame, aby ste najneskôr do začiatku 

akademického roku poskytli informáciu, či sa zapíšete na štúdium. Ak neprejavíte o štúdium 

záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytnete, zaniká Vám právo zapísať sa na 

štúdium daného študijného programu uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia.) 

 

P o u č e n i e:  

 

Toto rozhodnutie možno podľa čl. 8 ods. 1 pravidiel prijímacieho konania preskúmať na 

písomnú žiadosť podanú v lehote 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia uchádzačovi. Žiadosť sa podáva 

orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.  

 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom na základe všeobecnej správnej žaloby podľa                 

§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.  

 

            

                                                

       

  ...................................................... 

        Titul, meno a priezvisko 

                  dekan fakulty 



Prílohy: informácie o zápise 
 

 

V súlade so smernicou rektora Univerzitou Komenského v Bratislave č. 8/2017, ktorou sa upravuje ubytovací proces na 

Univerzite Komenského v Bratislave v znení  neskorších dodatkov Vás žiadame, aby ste žiadosť o pridelenie ubytovania podali 

elektronicky do ....... na adrese http://moja.uniba.sk časť E-ubytovanie. 

Vaše identifikačné údaje sú: ...............(uviesť identifikačné údaje). 

 

Vyššie uvedené identifikačné údaje použijete aj pre prihlásenie sa do Akademického informačného systému (AiS2) na 

adrese: http://ais2.uniba.sk (alebo uviesť iný internetový odkaz). 

 

Návod nájdete priamo v AiS2 alebo na http://uniba.sk/ais/prirucky-a-navody (alebo uviesť iný internetový odkaz). 

 

(Odporúčame na tomto mieste uviesť ďalšie užitočné linky pre prijatého uchádzača napr. návod na zápis a pod.)  

 

http://ais2.uniba.sk/

