Elektronická prihláška pre uchádzačov
o vysokoškolské štúdium
Užívateľský manuál pre uchádzača

http://prihlaskavs.sk

v.1.1
1

Obsah

Postup registrácie a prihlásenia do systému elektronickej prihlášky ......................................... 3
Prostredie elektronickej prihlášky .............................................................................................. 5
Postup vypĺňania elektronickej prihlášky .................................................................................. 6
Vypĺňanie prihlášky ................................................................................................................. 15
Pridanie novej prihlášky ....................................................................................................... 15
Podanie prihlášky ................................................................................................................. 18
Prehľad evidovaných prihlášok .................................................................................................... 22
Podpora používateľa uchádzačov o štúdium na vysokých školách ...................................................... 24

2

Postup registrácie a prihlásenia do systému elektronickej prihlášky
Pre vytvorenie registrácie na stránke PrihláškaVŠ stlač voľbu
,vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo. Ak už máte vytvorené konto, prihlásiť sa
môžete stlačením voľby

.

Pre prihlásenie do elektronickej prihlášky môžete využiť aj svoj účet vytvorený na sociálnej
sieti Facebook alebo Google.

obr. č. 1 Registrácia

Informácie o registrácii Vám budú poslané na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Kliknutím na
odkaz v e-maily sa Vám otvorí prihlasovací formulár. Prihlasovací formulár sa otvorí tiež
kliknutím na odkaz „Prihlás sa“ na úvodnej stránke http://prihlaskavs.sk.
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K prihláseniu potrebujete uviesť do formulára Vaše prihlasovacie meno (v tomto prípade
Váš e-mail) a heslo, ktoré ste uviedli v registrácii. Vyplnenie potvrďte kliknutím na
tlačidlo „Prihlásiť sa“ (obr. č. 2).

obr. č. 2 Prihlásenie do systému e-prihlášky

Ak ste zabudli heslo, kliknite na nápis „Zabudli ste heslo?“. Vygeneruje sa Vám formulár,
kde stačí uviesť Váš e-mail a kliknúť na Odoslať žiadosť na zmenu hesla. Na uvedenú emailovú adresu Vám bude zaslaný ďalší postup obnovy hesla.
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Prostredie elektronickej prihlášky
Po prihlásení sa dostanete do prostredia elektronickej prihlášky. Z bezpečnostných dôvodov
je prihlásenie chránené tzv. timeoutom. Pokiaľ nebudete pracovať s prihláškou dlhšie než 60
minút, budete automaticky odhlásený. Z tohto dôvodu si všetky vložené údaje do formulárov
priebežne ukladajte, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať.
V elektronickej prihláške môžete jednoducho a rýchlo vyplniť prihlášku podľa inštrukcií
a vysoká škola má možnosť ju prevziať elektronicky a spracovať vo svojich akademických
informačných systémoch. Zároveň sa tu dozviete informácie o stave prihlášky a jej ďalšom
spracovaní zo strany vysokej školy, pokiaľ využila ponúkané možnosti systému.

V pravom hornom rohu sa nachádzajú po kliknutí na Vaše meno aktívne položky Moje
prihlášky,

Stupeň

štúdia,

Zmeniť

heslo

a

Odhlásiť

sa.

(obr.

č.

3).

obr. č. 3 Prostredie el. prihlášky

Moje prihlášky - kliknutím na “Moje prihlášky” sa zobrazia všetky uložené a podané
prihlášky.

Stupeň štúdia – kliknutím na „Stupeň štúdia“ si vyberiete požadovaný stupeň štúdia na
vysokej škole.
Zmeniť heslo - kliknutím na “Zmeniť heslo” si môžete zmeniť aktuálne heslo.
Odhlásiť sa - kliknutím na "Odhlásiť sa" sa odhlásite z elektronickej prihlášky.
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Postup vypĺňania elektronickej prihlášky

Pokiaľ máte prihlasovacie meno a heslo z programu Elektronická žiacka knižka, všetky
osobné a kontaktné údaje i prospech na strednej škole z programu aScAgenda môžete jedným
kliknutím synchronizovať so svojím profilom.

obr. č. 4 Elektronická žiacka knižka
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V prípade, že nevyužijete možnosť načítania údajov z elektronickej žiackej knižky, musíte si
údaje doplniť podľa nasledovných krokov:

obr. č.5 Kroky pre voľbu “nie som maturant”
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obr. č. 6 Kroky pre voľbu “som maturant”
1. Vyber si stupeň štúdia - vyberiete si stupeň štúdia, na ktorý si chcete podať prihlášku

obr. č. 7 Stupeň štúdia
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2. Načítaj si tvoje údaje z elektronickej žiackej knižky (nepovinný krok) - po prihlásení
do Elektronickej žiackej knižky budú všetky osobné,kontaktné údaje i prospech na strednej
škole z programu aSc Agenda synchronizované a doplnené.

obr. č. 8 Elektronická žiacka knižka
3. Vyplň tvoje osobné údaje - vyplníte svoje osobné údaje, ako meno, priezvisko, dátum a
miesto narodenia,...

obr. č. 9 Osobné údaje
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4. Vyplň tvoju adresu - vyplníte svoju adresu trvalého pobytu. V prípade, že korešpondenčná
adresa je iná, ako adresa trvalého pobytu, vypíšete aj tú. Ak máte trvalý pobyt v zahraničí,
vypíšete aj Miesto pobytu v Slovenskej republike

obr. č. 9 Adresa trvalého pobytu

5. Vyplň údaje o tvojej strednej škole - vyplníte základné údaje o strednej škole, na ktorej
študujete alebo ste študovali

obr. č. 10 Údaje o strednej škole
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6. Vyplň tvoj prospech na strednej škole - vyplníte prospech z jednotlivých predmetov, ktoré
ste na strednej škole absolvovali

obr. č. 11 Prospech na strednej škole
7. Vyplň údaje o tvoje klasifikácii maturitnej skúšky (zobrazí sa len pre voľbu “nie som
maturant”) - vyplníte údaje o maturitnej skúške. V prípade, že ešte len budete maturovať,
vyplníte Predmety maturitnej skúšky a Úroveň (vypĺňa sa len pri cudzích jazykoch)

obr. č. 12 Klasifikácia maturitnej skúšky
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8. Vyplň tvoje predchádzajúce štúdium na VŠ (nepovinný krok, zobrazí sa len pre voľbu
“nie som maturant”) - tento krok vyplníte len v prípade, že ste už študovali na vysokej škole.
Vyplníte údaje ako vysoká škola, fakulta, študijný program, začiatok a ukončenie štúdia...

obr. č. 13 Predchádzajúce štúdium
9. Vyplň údaje o tvojom zamestnaní (nepovinný krok, zobrazí sa len pre voľbu “nie som
maturant”) - v prípade, že máte zamestnanie alebo ste boli zamestnaný, vypíte všetky
potrebné údaje

obr. č. 14 Zamestnanie
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10. Vyber si školy, na ktoré chceš ísť - vyberte si vysokú školu, na ktorú si chcete podať
prihlášku výberom zo zoznamu alebo len začnite písať názov školy, následne pokračujete
výberom fakulty. Po výbere fakulty sa zobrazia študijné programy, kliknutím na tlačidlo
“Pridať program” si vyberiete program a tlačidlom “Uložiť údaje” potvrdíte svoj výber. Ak
chcete prihlášku podať, kliknite na zelené tlačidlo “Podať prihlášku”.

obr. č. 15 Výber vysokej školy

obr. č. 16 Vybrané študijné programy

obr. č. 17 Podanie prihlášky
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11. Vytlač a podpíš tvoje prihlášky - zobrazia sa všetky podané a uložené prihlášky. Ak je
prihláška podaná, musíte ju vytlačiť a podpísať.

obr. č. 18 Moje prihlášky
12. Vyplň dotazník k Centrálnej elektronickej prihláške (CEP) - vyplníte dotazník k
Centrálnej elektronickej prihláške

obr. č. 19 Dotazník k CEP
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Vypĺňanie prihlášky
Pridanie novej prihlášky
Po vyplnení všetkých povinných osobných údajov si môžete vytvoriť novú prihlášku. Buď
budete pokračovať podľa jednotlivých krokov (obr. č. 20) alebo môžete využiť tlačidlo
na pravej strane pri zozname prihlášok (obr. č. 21). Výber sa začína výberom
univerzity.

obr. č. 20 Kroky prihlášky

obr. č. 21 Zoznam prihlášok
Výber univerzity
Z ponuky vyberiete univerzitu, na ktorú sa chcete prihlásiť. Výber vykonáte kliknutím na
názov vysokej školy. Po výbere kliknite na POKRAČOVAŤ NA VÝBER FAKULTY.

obr. č. 22 Výber vysokej školy
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Výber fakulty
Z ponuky vyberiete fakultu danej univerzity, na ktorú sa chcete prihlásiť. Výber vykonáte
kliknutím na políčko pred názvom fakulty. Po výbere kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ
NA VÝBER ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.

obr. č. 23 Výber fakulty
Výber študijného programu
Zo zobrazenej ponuky si vyberiete študijný program, ktorý chcete študovať. Výber vykonáte
kliknutím na tlačítko PRIDAŤ PROGRAM (obr. č. 24). Takto si môžete vybrať maximálne
tri študijné odbory, na ktoré sa chcete na danej fakulte prihlásiť. Pridaný program sa potom
zobrazí medzi vybranými študijnými programami, kde bližšie špecifikujete metódu štúdia
kliknutím na rolovacie menu a realizovaním požadovaného výberu (obr. č. 25).
Ak chcete program zrušiť kliknite na tlačítko ODSTRÁNIŤ (obr. č. 25). Ak chcete výber
potvrdiť kliknite na tlačítko ULOŽIŤ ÚDAJE (obr. č. 25).
Ak je súčasťou prijímacej skúšky aj skúška z cudzieho jazyka, zvoľte si jeden cudzí jazyk
podľa informácie o možnostiach štúdia.
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obr. č. 24 výber študijného programu

obr. č. 25 Vybrané študijné programy
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Podanie prihlášky
Kliknutím na na tlačidlo “Zobraziť všetky prihlášky“ sa zobrazia všetky prihlášky (obr. č.
26). Detail konkrétnej prihlášky zvolíte kliknutím na konkrétnu prihlášku, späť do zoznamu
prihlášok sa vrátite kliknutím na odkaz

. Ak ste pri kontrole

prihlášky zistili chyby v osobných údajoch alebo v údajoch zo strednej školy, môžete ich
kedykoľvek zmeniť v jednotlivých častiach. Po uložení sa Vám automaticky zobrazia v
detaile prihlášky, ktorá má stav “Uložená”. V prípade, že chcete zmeniť v prihláške, ktorá
má stav “Uložená” univerzitu, fakultu, študijný program, musíte kliknúť na Odstrániť
prihlášku (obr. č. 27) a výber školy vykonať ešte raz. V prípade, že ste pri kontrole zistili
chybný údaj v prihláške, ktorá má stav “Podaná”, musíte si podať opravnú prihlášku (viac v
časti Podanie opravnej prihlášky str. ).

obr. č. 26 Zobraziť všetky prihlášky

obr. č. 27 Odstránenie prihlášky
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Pokiaľ si vysoká škola nastavila v systéme, že požaduje ďalšie doplňujúce údaje, napr. ostatné
povinné prílohy k prihláške alebo vyplnenie predmetov prijímacej skúšky, zobrazia sa ako
Doplňujúce údaje v tejto časti prihlášky.

obr. č. 28 Nahrávanie príloh prihlášky

Predmety prijímacej skúšky vyberiete kliknutím na zvolený predmet, odznačíte ich
rovnakým spôsobom.

obr. č. 29 Výber predmetov prijímacej skúšky

Pre podanie prihlášky kliknite na tlačidlo „Podať prihlášku“ (obr. č. 12). Potvrdením
vyhlásenia a súhlasu uchádzača bude prihláška podaná.
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obr. č. 30 Podanie prihlášky

PDF súbor podanej prihlášky si stiahnete na vytlačenie po podaní prihlášky cez
(obr. č. 30).

obr. č. 31 Stav prihlášky
Po uhradení poplatku za prijímacie konanie a vytlačení a odoslaní prihlášky poštou si
môžete tieto úkony odškrtnúť zakliknutím (obr. č. 31).

V prípade, že vysoká škola nie je elektronicky prepojená s centrálnou elektronickou
prihláškou Prihláška VŠ a vyžaduje podanie prihlášky cez akademický informačný systém
vysokej školy, budete informovaný o možnosti podania prihlášky obr. č. 32.
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obr. č. 32 Upozornenie na presmerovanie

V prípade, že si podávate prihlášku na vysokú školu, ktorá nie je elektronicky prepojená s
centrálnou elektronickou prihláškou Prihláška VŠ, ale prihlášku akceptuje vytlačenú,
stlačíte zelené tlačidlo “Vygenerovať prihlášku” a následne si môžete takto vyplnenú a
vytlačenú prihlášku poslať na vysokú školu obr. č. 33.

obr. č. 33 Vygenerovanie prihlášky
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Podanie opravnej prihlášky
Táto funkcia závisí od nastavenia vysokej školy, niektoré vysoké školy túto funkciu
nepodporujú. V prípade, že ste zistili chybu v už podanej prihláške, môžete si vytvoriť
novú prihlášku. Postupujete podľa časti Vypĺňanie prihlášky – pridanie novej prihlášky
str. 15 „+Pridať“. Pre podanie prihlášky kliknite na tlačidlo „Podať prihlášku“ (obr. č. 18).
Potvrdením vyhlásenia a súhlasu uchádzača bude prihláška podaná.
Systém prihlášku označí ako „duplicitnú“ (obr. č. 13) a kliknutím na slovo (odkaz)
„sem“ môžete prihlášku označiť ako opravnú.
Kliknutím na zelené tlačítko „OPRAVNÁ PRIHLÁŠKA“ prihlášku úspešne označíte
ako opravnú prihlášku (obr. č. 34).

Obr. č. 34 Podanie opravnej prihlášky
Prehľad evidovaných prihlášok
Celkový prehľad evidovaných prihlášok sa zobrazí kliknutím na „Zobraziť všetky
prihlášky“ (obr. č. 35).

obr. č. 35 Zobrazenie všetkých prihlášok
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V prehľade sa zobrazia informácie o škole, fakulte, študijných programoch, stave prihlášky
(obr. č. 35). Zároveň sa zobrazuje, v akom stave sú realizované úkony zo strany uchádzača
a školy. Kliknutím na konkrétnu prihlášku sa zobrazí detail prihlášky. Po poslaní prihlášky
poštou

a uhradení

poplatku

za prijímacie skúšky môžete zakliknúť príslušné políčko

o realizovanom úkone a uložiť (obr. č. 36).

obr. č. 36 Prehľad prihlášok

obr. č. 37 Detail prihlášky

Stavy prihlášky:
Uložená - prihláška je uložená, zatiaľ nie je podaná
Podaná – čaká sa na elektronické potvrdenie z VŠ
Duplicitná – systém zistil duplicitnú prihlášku, je nutné podať opravnú prihlášku
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Opravná - duplicitná prihláška je označená ako opravná prihláška
Prihláška na vytlačenie - prihláška určená na vytlačenie ako PDF súbor
Prijatá - VŠ elektronicky potvrdila prijatie elektronickej prihlášky po podaní
Prijatá (uhradená) - VŠ potvrdila príjem poplatku za prijímaciu skúšku
Prijatá (vrátená) - VŠ vrátila prihlášku (zistila chýbajúce alebo nesprávne údaje)

Podpora používateľa uchádzačov o štúdium na vysokých školách
V prípade akýchkoľvek

otázok

môžete kontaktovať podporu

pre

uchádzačov

24/7 prostredníctvom e-mail adresy: prihlaska@portalvs.sk alebo tel. čísiel uvedených
nižšie.

E-mail: prihlaska@portalvs.sk
Tel: 037 641 48 81

ICQ: 619325021

Mobil: 0911 154 882; 0911 154 214

Skype: portalvs.hotline
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