
Štúdium v Českej republike 

Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch poskytujú verejné a súkromné vysoké školy. Na 

verejných vysokých školách sa neplatí školné. V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali 

dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a v 

ČR. Podmienky na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného 

vzdelania. Počet on-line prihlášok, ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za 

úkony spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola stanoviť poplatok. Bližšie informácie o 

podmienkach prijatia získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo fakúlt 

a ich webových stránkach. http://www.vysokeskoly.cz/katalog  

Vypĺňanie prihlášok na české vysoké školy 

Väčšina českých vysokých škôl má k dispozícii elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na 

stránkach jednotlivých fakúlt. 

Pri on-line registrácii dávajte pozor na zadávanie kódov strednej školy.  

IZO kód – 999999999.  

KKOV a JKOV – vyberajte, len ak je v ponuke pre zahraničnú strednú školu -   býva napr. 

555555 a podobne/.  

Nevyhľadávajte kódy podľa typu školy – tieto kódy sú určené len pre české stredné školy. 

Každá česká škola rôznym spôsobom oznamuje registráciu prihlášky do systému, prijatie 

platby a podobne, preto čítajte pokyny k online prihláškam vopred. 

Pohovory, prijímacie skúšky 

 Na vybrané fakulty niektorých vysokých škôl v Českej republike je potrebné absolvovať NSZ (Národní 

srovnávací zkoušky) – všetky potrebné informácie o týchto skúškach, poplatky a termíny konania 

nájdete na www.scio.cz   

Prijímacie konanie v českom jazyku je podmienkou pre záujemcov zo Slovenska o bezplatné 

vysokoškolské štúdium v Českej republike. Slováci, ktorí sa prispôsobia a preukážu svoje znalosti 

češtiny, prípadne ju doložia splnením maturitnej skúšky z českého jazyka, môžu v ČR zdarma študovať 

na akomkoľvek druhu vysokej školy.  

Školné, registračné poplatky 

Občania SR študujú za rovnakých podmienok ako domáci občania - na verejných vysokých školách 

neplatia školné na prvé vysokoškolské štúdium v Čechách (pokiaľ študujú v češtine). Na 

súkromných školách sa platí školné. 
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