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Postup prihlásenia do administrácie

Administrácia slúži na evidenciu prihlášok na vysokú školu. Správca sa prihlasuje do
administrácie pod menom a heslom z úvodnej stránky http://prihlaskavs.sk cez Prihlás sa
(obr. č. 1 a obr. č. 2). Pre väčšiu bezpečnosť je prihlásenie chránené tzv. time-outom t.j.
pokiaľ máte otvorené stránky a nepracujete s nimi viac ako 60 minút, tak systém automaticky
ukončí Vaše spojenie. Vložené údaje si preto priebežne ukladajte, aby ste o ne neprišli.

obr. č. 1 a obr. č. 2
Prihlásenie do
administrácie

Prostredie administrácie
Po prihlásení sa dostanete do prostredia administrácie prihlášok a študijných. Prostredie sa
skladá zo sekcií, do ktorých sa dostanete cez odkazy umiestnené na hornej lište
- menu (obr. č. 2).

obr. č. 2 Prostredie
administracie

Môj profil – v tejto časti si správca môže zmeniť svoje heslo, osobné údaje, stiahnuť užívateľský
manuál pre vysokú školu a API dokumentáciu
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Prihlášky – predstavuje zoznam podaných prihlášok na vysokú školu a ich filtrovanie a
stiahnutie zoznamu vo formáte xls. Správca tu môže ďalej meniť stavy prijatých prihlášok.
API – API prihlaskaVS.sk umožňuje prístup k prihláškam, ako aj parametrizovať študijné
programy.
Odhlásiť sa– umožňuje odhlásiť sa z administrácie

Prihlášky
Po kliknutí na “Prihlášky” sa zobrazí zoznam podaných prihlášok (obr č. 3)

obr. č. 3 Zoznam prihlášok

Kliknutím na Detail prihlášky (obr. č. 3) je možné si prezrieť vyplnenú prihlášku a zmeniť stav
prihlášky cez Zmeniť stav (obr. č. 4). Stavy, ktoré môže správca po skontrolovaní prihlášky a jej
povinných náležitostí navoliť, sú nasledovné:
-

Podaná (VŠ potvrdila prijatie prihlášky) – potvrdenie prijatia prihlášky vysokou školou,
Podaná (VŠ potvrdila prijatie prihlášky a príjem poplatku) – potvrdenie prijatia
prihlášky vysokou školou a potvrdenie prijatia poplatku,
Vrátená – (VŠ zistila nesprávne údaje),
Duplicitná prihláška (Systém zistil duplicitnú prihlášku)
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-

Opravná prihláška.

Aktuálne navolený stav prihlášky sa vždy zobrazuje v zozname evidovaných prihlášok v administrácii
správcu, ako aj samotnému uchádzačovi o štúdium v prostredí elektronickej prihlášky. Nový stav mu
prichádza na e-mail a formou sms aj na mobilný telefón.

obr. č. 4 Možnosti prihlášky

Kliknutím na Stiahnuť ako PDF súbor na vytlačenie (obr. č. 4) si môže správca uložiť a archivovať
prijatú prihlášku v PDF formáte.
Prihlášky sa môžu usporiadať zostupne/vzostupne kliknutím na príslušné aktívne zložky –
uchádzač, fakulta, miesto štúdia, datum podania, stav prihlášky.
Filter (obr. č. 3), ktorý sa nachádza nad prihláškami pomôže pri vyhľadávaní konkrétnych
prihlášok zadaním príslušných parametrov: fakulta, uchádzač, miesto štúdia, akademický rok ,
stav prihlášky, stupeň štúdia a identifikátor.
Napr. do kolónky “Uchádzač” napíšeme meno uchádzača, ktorého prihlášku hľadáme, klikneme na
“Zobraziť” a ak taká prihláška existuje, zobrazí sa nám v zozname prihlášok.
Kliknutím na “Zrušiť filter” sa opäť zobrazia všetky prihlášky.
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Technická a informačná podpora
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať technickú a informačnú podporu 24/7
prostredníctvom emailu: prihlaska@portalvs.sk alebo tel. č.: 037 641 48 81
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