
ÚVOD

AHOJ budúci mediamatik alebo 
mediamatička, zaujal ťa náš študijný 

program, ale nevieš si dať rady s
 prihláškou? Už sa viac trápiť nemusíš. 

Pripravili sme si pre teba prehľadnú 
príručku vďaka, ktorej sa dozvieš kde 

hľadať najdôležitejšie informácie, ako si 
k nám podať prihlášku a kam 

dodatočne zaslať potrebné dokumenty.



PODMIENKY 
PRIJATIA

Na to, aby si sa k našej komunite
 mohol/a úspešne pripojiť musíš najprv 

splniť pár podmienok.
1. Úspešne ukončená stredná škola s 

maturitou - ak si momentálne vo 
 štvrtom ročníku, stačí nám prihláška na

 externú časť maturitnej skúšky. 
2.   Podanie prihlášky cez portál 

e-prihláška.
3.  Maturita z anglického jazyka na 

minimálnej úrovni B1 - alebo certifikát z 
oprávnených inštitúcií, SCIO test.



KDE SLEDOVAŤ 
AKTUALITY

Všetky potrebné a aktuálne informácie 

týkajúce sa prijímacieho konania nájdeš 

na nasledujúcom odkaze:

https://fses.uniba.sk/studium/prijima-

cie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/bakalarske-studium/



KDE SLEDOVAŤ 
AKTUALITY

Všetky potrebné a aktuálne informácie 

týkajúce sa prijímacieho konania 

konkrétne na mediamatike nájdeš na 

tomto odkaze:

https://mediamatika.sk/prihlaska-na-mediamatiku/



KDE PODAŤ 
PRIHLÁŠKU

Prihlášku k nám si môžeš podať cez 

portál: 

 https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home



AKO PODAŤ 
PRIHLÁŠKU

Osobne ti odporúčam vytvoriť si konto pretože v prípade ak 

budeš mať rozpracovanú prihlášku a niečo sa budeš ešte 

potrebovať opýtať v škole, alebo si niečo overiť prihláška ti 

ostane v takom stave v akom ju necháš a nebudeš musieť všetko 

vytvárať od začiatku. Konto si vytvoríš jednoducho kliknutím na 

políčko “Registrácia” vpravo hore. Otvorí sa ti okno, v ktorom 

vyplníš pár údajov a registruješ sa do portálu e-prihlaska. 



Po registrácii do portálu sa už môžeš hravo pustiť do

 vypisovania prihlášky. Prihláška sa vytvára a vypisuje v 

troch jednoduchých krokoch. V prvom rade si musíš nájsť 

náš študijný odbor. Najprv si musíš zvoliť stupeň štúdia. V 

tomto výbere klikneš na voľbu “I./P/D/I.II. stupeň štúdia”. V 

druhom okienku si následne nájdeš náš študijný

 program tak, že do voľného okienka napíšeš

 “Mediamatika”. 



Ak to urobíš podľa týchto pokynov zobrazí sa ti toto okno. 

Následne si náš program vlož do aktovky, aby si sa aj 

spätne k tomu mohol/a dostať. Urobiť tak môžeš jed-

noducho kliknutím na položku “Do aktovky”. Teraz keď už 

klikneš na aktovku budeš tam mať uloženú mediamatiku a 

môžeš vytvoriť prihlášku. 

Klikni na políčko “Nová prihláška”



Otvorí sa ti okno s prehľadnými informáciami 

o našom študijnom programe.

Viac informácií si vieš pozrieť, keď klikneš na rozširovacie 

šípky vpravo dole . Keď si prečítaš všetky potrebné

 informácie klikni na tlačidlo “Hotovo” po kliknutí na toto 

tlačidlo sa už dostaneš do vypĺňania prihlášky na štúdium. 



V nasledujúcom okne, ktoré sa ti otvorí, 
klikni na tlačidlo “Vyplniť”.

Opäť ťa portál presmeruje na ďalšiu stránku, ktorá ti 

ponúkne prebrať známky priamo z tvojho EduPage 

alebo ti ponúkne možnosť manuálneho vyplnenia. Ak si 

sa rozhodol/a nahrať údaje z EduPage čítaj ďalej. Ak si 

chceš svoje známky nahrať manuálne môžeš preskočiť 

na stranu … .



Ak si sa teda rozhodol/a prebrať informácie z

 EduPage otvorí sa ti takéto okno. Tu sa prihlás 

pomocou svojich prihlasovacích údajov od tvojej 

strednej školy. 

Po vypísaní prihlasovacích údajov sa už dostaneš k samot-

nej prihláške. Vďaka EduPage sa ti okrem známok takisto 

automaticky vypíšu všetky osobné údaje. Dôležité je však 

doplniť SPRÁVNY kontaktný e-mail, na ktorý ťa môžeme 

kontaktovať a takisto SPRÁVNE a aktuálne telefónne číslo. 

Medzi kartami na prihláške sa môžeš prepínať vďaka 

šípkam, ktoré sú vždy na konci každej strany. 



Na strane 9 sú prílohy, ktoré keď zaškrtneš objaví 

sa ti možnosť nahrania prílohy. My od teba potre-

bujeme tieto prílohy: Potvrdenie o platbe, 

overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

V prípade, že nemáš maturitu z anglického jazyka 

na minimálnej úrovni B1 a robíš si SCIO test tak 

takisto výsledky testu.  Takisto odporúčame 

zaslať podpísaný životopis. 

Pokiaľ si sa rozhodol/a nepoužiť EduPage alebo 

už k nemu nemáš prístup, všetky potrebné in-

formácie musíš vypísať ručne. Na strane 8, na 

ktorej je potrebné vyplniť študijné výsledky je 

postup nasledovný. 

1. Klikni na “Pridať predmet”



2. Vyber predmet, ktorý máš na vysvedčení a 
následne do okienok, ktoré predstavujú 
ročníky vpíš známky, ktoré si v jednotlivých 
ročníkoch z jednotlivých predmetov mal/a. 

3. Ak už máš za sebou úspešnú maturitu pri 
predmete, z ktorého si maturoval/a zaškrtni 
okienko “maturitný predmet” a následne 
vyplň potrebné informácie. 



Po potvrdení prihlášky sa ti zobrazí okno s pot-
vrdením tu je potrebné kliknúť na tlačidlo “Áno” ak 
si si istý/á, že všetky údaje máš správne vyplnené. 

Po vyplnení všetkých povinných polí si na 
poslednej strane v sumarizácii dôkladne 
skontroluj všetky vypísané údaje. Ak si budeš 
na 100% istý/á všetkými údajmi klikni na tlačidlo
 “Potvrdiť prihlášku” . 

Následne ti príde potvrdenie prihlášky. 



Následne ťa systém opäť presmeruje na 
úvodnú stranu, kde klikni v pravej časti 
stránky na “Potvrdené”.

ďalej klikni na “Príkaz na úhradu”.

Vygeneruje sa ti príkaz na úhradu, ktorý je potrebné si 
najprv uložiť do tvojho zariadenia až následne sa ti 
otvorí. Podľa vygenerovaných údajov je potrebné 
zaplatiť 40 € za prihlášku. Po zaplatení poplatku je 
potrebné túto platbu zdokladovať. Klikni na “Doplniť 
prihl.



Následne sa ti otvorí opäť prihláška. Upravovať v 
prihláške už môžeš iba maturitný prospech a priložiť 
prílohy, ktoré ešte potrebuješ nahrať. Pre poslanie 
potvrdenia o zaplatení klikni na “Poplatok” a nahraj 
toto potvrdenie.

Všetky nasledujúce prílohy, ktoré ešte budeš potre-
bovať odoslať vieš doplniť rovnakým postupom.



RNDr. Eva Capková, PhD., riaditeľka Ústavu media-
matiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Uni-
verzity Komenského

Milá budúca mediamatička, milý 
budúci mediamatik, v mene celého 
Ústavu mediamatiky a aj v mene 
svojom Ti blahoželám k skvelému 
výberu vysokej školy na Slovensku a 
teším sa, že sa stretneme v priesto-
roch nášho ústavu v Martine a 
rozšíriš mediamatickú komunitu.


