PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM na Bc. stupeň na Divadelnej fakulte.
Záujemcovia o štúdium môžu poslať buď klasickú ručne vyplnenú papierovú prihlášku na bc. štúdium na zakúpenom
tlačive ŠEVT, alebo môžu vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.

 Divadelná fakulta preferuje ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.
Vyplnením elektronickej prihlášky získate:
 tlačivo prihlášky, ktorú si budete môcť sami vytlačiť,
 systém Vám vygeneruje platobný príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie s variabilným symbolom,
 budete si môcť v systéme preveriť úhradu poplatku.
Elektronickú prihlášku nájdete tu: e-prihlaska.vsmu.sk Na tomto mieste je aj návod ako prihlášku vyplniť a potvrdiť.

 Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou 
Prihlášky sa prijímajú s dátumom odoslania (pečiatka pošty) najneskôr do dátumy stanoveného konkrétnou katedrou
Posielajú sa na adresu:
DF VŠMU, Študijné oddelenie, Bc.
Ventúrska 3
813 01 Bratislava

PRIHLÁŠKA musí byť riadne vyplnená. Treba uviesť požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru.
PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE: životopis uchádzača, overené kópie výročných vysvedčení, resp. výpis známok za
absolvované ročníky na SŠ, ktoré musia byť potvrdené príslušnou školou, lekárske potvrdenie – len pre študijný
program herectvo a v študijnom programe bábkarská tvorba pred modul bábkoherectvo; uchádzači, ktorí už vykonali
maturitnú skúšku, sú povinní spolu s prihláškou poslať notársky overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, kópiu
dokladu o zaplatení poplatku (doklad o už zrealizovanej platbe nie príkaz na úhradu!)
POZVÁNKA na prijímacie skúšky Vám bude doručená.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY (MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA):
40,- (štyridsať) eur v prípade vypĺňania elektronickej formy prihlášky
50,- (päťdesiat) eur v prípade vypĺňania papierovej prihlášky na zakúpenom tlačive ŠEVT
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY TREBA UHRADIŤ NA ÚČET:
V prípade elektronickej prihlášky:
elektronická prihláška Vám po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde získate
potrebné údaje k platbe.
V prípade papierovej prihlášky (tlačivo ŠEVT):
Platba zo Slovenska a krajín EÚ: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 62
Pri platbe uveďte do správy pre prijímateľa nasledujúci text: študijný program, MenoPriezvisko
Platba pre krajiny mimo EÚ: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 62
Pri platbe uveďte do správy pre prijímateľa nasledujúci text: študijný program, MenoPriezvisko
Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY!
POZOR! POPLATKY ZA KONZULTÁCIE A ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY MAJÚ ODLIŠNÉ ČÍSLA ÚČTU AJ VARIABILNÉ SYMBOLY!

