
VZOR ODVOLANIA proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na vysokú školu 

 

Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ a kontakt (odvolávajúci sa žiak) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Názov a adresa vysokej školy a fakulty 

                                                                                           Sekretariát dekana 

 

Miesto a dátum (podania odvolania) 

VEC: Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí študenta na vysokú školu 

 

Podľa §58 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov podávam odvolanie 

proti rozhodnutiu č.  ....................................................  

(uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa (uviesť dátum vydania rozhodnutia) dekana fakulty (uviesť 

presný názov fakulty a školy) o neprijatí na fakultu (….) na štúdium študijného programu (uviesť 

názov programu) do 1. ročníka v akademickom roku (uviesť príslušný akademický rok), 

(uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) 

prijatý(á) do študijného programu (uviesť kódové číslo a názov odboru) z dôvodu (uviesť dôvod 

neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium). 

Žiak má právo písomne sa odvolať len v takom prípade ak: 

• vyhovel kritériám prijímacieho konania, ale niektorí žiaci vyhoveli lepšie, dosiahli viac bodov 
za známky a za prijímacie skúšky, 

• žiak nebol informovaný o kritériách prijímacej skúšky (webstránka VŠ, písomne, cez 

pozvánku a informácie spojené s prijímacím konaním), 

• ak boli porušené jeho práva, a napr. z vážnych zdravotných dôvodov (hospitalizácia)         
nebolo žiakovi umožnené zúčastniť sa druhého (náhradného) termínu prijímacej skúšky ak ho 

VŠ umožňuje a náhradné termíny zverejnila, 

• kritériá prijímacej skúšky boli zmenené (po termíne, určenom Zákonom o VŠ ) teda                   

po poslednom, vysokou školou zverejnenom termíne odoslania prihlášky na VŠ. 

 

 Žiak nemá právo písomne sa odvolať v takom prípade ak: 

• nevyhovel platným kritériám prijímacej skúšky, 

• nezúčastnil sa prijímacieho konania, 

• bol z prijímacej skúšky vylúčený. 

 

Odvolanie podávam z dôvodu (uviesť objektívny dôvod alebo dôvody podania odvolania proti 
neprijatiu na štúdium na vysokej škole, fakulte v študijnom programe). 

Za porozumenie ďakujem! 

S úctou,    

                                                                                          vlastnoručný podpis 

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

                                                                                        meno a priezvisko žiaka   

  


