Metodické pokyny k vyplňovaniu údajov úlohy „Prijímacie konanie na vysoké školy“ na akademický rok 2022/2023

METODICKÉ POKYNY
k vyplňovaniu údajov úlohy „Prijímacie konanie na vysoké školy“
na akademický rok 2022/2023
Vysoké školy odovzdajú súbory údajov k úlohe „Prijímacie konanie na vysoké školy“ po ukončení tohto procesu ich zaslaním Centru vedecko-technických informácií SR najneskôr do 7. 11. 2022.
V prípade vysokou školou stanovených neskorších (novembrových) termínov zápisov môže byť, po
dohode, tento dátum posunutý.
Sledujú sa všetky prihlášky podané uchádzačmi na akademický rok 2022/2023 do 31. 10. 2022
do prvých ročníkov na 1. stupeň alebo 1. a 2. stupeň spojený do jedného celku vysokoškolského štúdia
a aj do prvých ročníkov na 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Do odovzdávaných údajov nie sú zahrnutí uchádzači na 3. stupeň vysokoškolského štúdia a ani uchádzači o mimoriadne štúdium, doplňujúce
pedagogické štúdium, či rozširujúce štúdium.
Úloha sleduje proces prijímacieho konania a ten začína doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte. Preto nemožno vynechať zo súboru ani prihlášky uchádzačov, ktorí po podaní
prihlášky sa už z rôznych dôvodov nezúčastnili v ďalšom procese prijímacieho konania.
Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára.
Preto, ak tento študent štúdium v krátkom čase (teda aj do 31.10.2022) preruší, zanechá a podobne, ide
o udalosti z jeho priebehu štúdia, ale skutočnosti z prijímacieho konania zostanú nezmenené – uchádzač
bol prijatý a zapísal sa i keď ako študent v stave k 31. 10. už nefiguruje.
Ak sa uchádzač na danú školu/fakultu hlási na viacero študijných programov a škola/fakulta mu
to umožňuje v rámci jednej prihlášky:
- záznam bude len jeden, na študijný program uvedený ako prvý v poradí, v prípade, ak ďalšie študijné programy sú len alternatívne a priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie (rozhodnutie
o výsledku prijímacieho konania) je len jedno.
- ďalšie študijné programy je potrebné vyplniť v nových záznamoch v prípadoch, keď priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie sú u týchto ďalších študijných programov nezávislé a aj rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania je pre každý študijný program zvlášť.
V záznamoch sú vždy uvedené údaje o študijnom programe, forme štúdia, metóde štúdia, jazyku
poskytovania/uskutočňovania študijného programu ale aj detašovanom pracovisku vysokej školy, resp.
fakulty, zodpovedajúce tomu, o čo sa uchádzač uchádza, resp. prednostne uchádza. V prípade prijatia,
avšak na iný študijný program (napr. aj na ten v prihláške uvedený ako alternatívny), inú formu, či metódu štúdia, iný jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu alebo na iné detašované pracovisko o aké mal uchádzač záujem, sú k dispozícií na vyplnenie týchto hodnôt v danom zázname tzv.
náhradné položky.
Pri napĺňaní údajov treba použiť platné zaslané číselníky.
Žiadame zaslanie dvoch súborov údajov – jedného s údajmi uchádzačov na 1. stupeň a 1. a 2.
stupeň spojený do jedného celku vysokoškolského štúdia a druhého s údajmi uchádzačov na 2. stupeň
vysokoškolského štúdia a to ako štandardných textových súborov typu csv (*.csv) s ďalej uvedenými
štruktúrami a názvami.
Na testovanie úplnosti a správnosti údajov odosielaných súborov poskytujeme aplikačný program PKvs.mde verzia 8.51 vrátane používateľskej príručky.
Odporúčame Vám kontrolu údajov vykonávať priebežne a to už počas získavania údajov z prihlášok
uchádzačov do Vašich akademických informačných systémov v úzkej spolupráci študijného oddelenia
s pracovníkmi, ktorí zabezpečujú IS školy - teda aj keď nie sú ešte známe výsledky PK (zvoliť možnosť
testovania bez výsledku prijímacieho konania a i zápisu na štúdium).
Zaslané údaje o uchádzačoch majú zodpovedať skutočným údajom vysokých škôl/fakúlt v ich informačných systémoch a nemôžu byť účelovo upravované v exportovaných súboroch do rezortnej štatistiky prijímacieho konania na VŠ SR.
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Súbor uchádzačov na vysokoškolské štúdium
1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň
Poradie údajov v riadku : 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25
1 = evidenčné číslo prihlášky (1 až 2 147 483 647)
2 = štátna príslušnosť (1 až 999)
3 = rodné číslo uchádzača (10 alebo 6 číslic)
4 = zdravotná spôsobilosť k štúdiu (0,1,2)
5 = národnosť (1 až 99)
6 = kód kraja trvalého bydliska (100 až 900)
7 = študijný odbor na strednej škole (7 číslic,0)
8 = rok konania maturitnej skúšky (4 číslice)
9 = stupeň dosiahnutého vzdelania (0, podľa číselníka)
10 = druh absolvovanej strednej školy (1,2,3,4,5,6,8,9)
11 = IČŠ absolvovanej strednej školy (max. 9 číslic)
12 = IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska (3,5,7 alebo 9 číslic)
13 = náhradné IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska (3,5,7 alebo 9 číslic)
14 = dodatočné kolo prijímačiek (0,1, 2, 3)
15 = stupeň štúdia (1,12)
16 = forma štúdia (1,2)
17 = náhradná forma štúdia (1,2)
18 = metóda štúdia (1,2,3)
19 = náhradná metóda štúdia (1,2,3)
20 = jazyk poskytovania študijného programu (1,3,5,7,9,11 číslic)
21 = náhradný jazyk poskytovania študijného programu (1,3,5,7,9,11 číslic)
22 = študijný program (7 alebo 6 číslic)
23 = náhradný študijný program (7 alebo 6 číslic)
24 = výsledok prijímacieho konania (2 číslice)
25 = zápis na štúdium – skutočnosť (0,1,2)
Jeden záznam (riadok, veta) súboru má obsahovať údaje z jedného prijímacieho konania uchádzača,
ktoré musia byť, okrem posledného údaja, oddelené bodkočiarkou (;). Každý riadok musí obsahovať 25
údajov a 24 bodkočiarok. Riadok má premenlivú dĺžku. Nevyplnený údaj (nepovinný) je reprezentovaný bodkočiarkou.
Údaje 13, 17, 19, 21 a 23 sa vypĺňajú iba v prípade, ak bol uchádzač prijatý a to na inú fakultu/pracovisko, formu, metódu, na iný jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu alebo na
iný študijný program, ako je uvedené v prihláške.
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Štruktúra názvu súboru :
pk RR b

KKK.......K
pk = konštanta
rok prijímacieho konania (posledné dve číslice)
b = konštanta pre 1. a spojený 1. a 2. stupeň vš štúdia
IČŠ školy, fakulty, pracoviska (3,5,7 alebo 9 znakov)

napr.

za školu pk22b716.csv alebo môže byť aj pk22b716000000.csv
za fakultu pk22b71602.csv alebo môže byť aj pk22b716020000.csv

Popis jednotlivých údajov uchádzača :
1. evidenčné číslo prihlášky
 môže mať hodnotu od 1 do 2 147 483 647
 ide o poradové číslo z evidenčného čísla dokladu (prihlášky), prípadne číslo priradené prihláške
pri jej zaregistrovaní
 toto číslo umožní v prípade nezrovnalostí vyhľadanie prihlášky v ručnej a aj v automatizovanej
evidencii prihlášok
 v jednom súbore by nemali byť dve alebo i viac prihlášok pod tým istým číslom, nakoľko v prípade chýb v zázname sa kontrola odvoláva práve na toto evidenčné číslo prihlášky
2. štátna príslušnosť
 vypĺňa sa kód OSN podľa štatistického číselníka krajín vypracovaného na základe medzinárodnej normy ISO 3166. V prípade Slovenskej republiky je to kód "703" .
3. rodné číslo uchádzača
 10 číselných znakov, v tvare RRNNDDXXXX (RR - posledné dvojčíslie roku narodenia, MM mesiac narodenia, NN= MM u mužov a NN= MM + 50 u žien, DD - deň narodenia, XXXX doplňujúce štvorčíslie)
 u osôb narodených pred rokom 1954 sa na 10. pozíciu doplní nula
 bez lomiek, pomlčiek alebo podobných znakov
 ak je uchádzač občanom Českej republiky (s kódom štátnej príslušnosti 203), uviesť jeho celé
rodné číslo platné pre ČR (s obdobnou štruktúrou ako v SR)
 v prípade cudzieho štátneho príslušníka, vynímajúc tých z Českej republiky, vyplniť len šesťmiestnu časť (RRNNDD) na základe dátumu narodenia a pohlavia, ale môže byť vyplnené aj
doplňujúce štvorčíslie, ktoré môže nadobúdať hodnoty 0000 – 9999, alebo sa môže v tomto číselnom reťazci vyskytnúť okrem číslic aj písmeno a, b, c, d. resp. A, B, C, D a to každé maximálne jedenkrát na ľubovoľnej pozícií
 ak rodné číslo uchádzač neuviedol, vyplniť len šesťmiestnu časť (RRNNDD) na základe dátumu
narodenia a pohlavia
4. zdravotná spôsobilosť k štúdiu
 zdravotná spôsobilosť uchádzača podľa číselníka
5. národnosť
 národnosť uchádzača podľa číselníka
 údaj sa na aktuálnom tlačive prihlášky nenachádza, preto, ak národnosť uchádzača nie je známa,
hodnota tejto položky bude "0", resp. "00"
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6. kód kraja trvalého bydliska
 kód kraja podľa číselníka
 ide o kód kraja, ktorý zodpovedá trvalému bydlisku uchádzača, nie prechodnému
 pre lepšie zorientovanie sú k dispozícií aj kódy okresov, kód kraja je prvá pozícia
z trojznakového kódu okresu plus dve nuly.
 kód pre trvalé bydlisko v zahraničí je "900"
7. študijný odbor absolvovaný na SŠ
 v prípade, ak ide o absolventa strednej školy v zahraničí, alebo absolventa zahraničnej školy pôsobiacej na Slovensku, ktorá ale nie je zaradená v Sieti škôl SR, treba vyplniť vždy nulu
 v prípade, ak ide o uchádzača, ktorý maturoval na slovenskej strednej škole pred rokom 2022,
položka sa nevypĺňa
 treba vyplniť len u aktuálnych maturantov - u uchádzačov, ktorých čaká maturitná skúška tohto
roku (2022)
 vyplniť podľa prihlášky, prípadne dostupných dokladov, 7 alfanumerických znakov
 v prípade, ak je v prihláške uvedených len 5 alfanumerických znakov, doplňte údaj dvomi pravostrannými nulami (tzv. "zameranie" býva často aj na maturitných vysvedčeniach odčlenené
z kódu študijného odboru)
 kód študijného odboru musí byť v číselníku maturitných študijných odborov stredných škôl
a mal by korešpondovať s akreditovanými študijnými odbormi príslušnej strednej školy
 u aktuálnych maturantov 5. pozícia sedemmiestneho kódu študijného odboru musí zodpovedať
stupňu dosiahnutého vzdelania uchádzača
 u maturantov z konzervatórií figuruje v kóde študijného odboru na 5. pozícii kód "Q", aj
v prípadoch, keď nie sú ešte po dosiahnutí absolutória.
Ale ak uchádzači z konzervatórií majú absolvovanú len maturitu a nedosiahli ešte absolutórium,
ich stupeň vzdelania bude "M" a tak nastane prípad, že kontrolný program ohlási chybu – nesúlad 5. pozície študijného odboru so stupňom dosiahnutého vzdelania. Túto chybu budeme akceptovať.
8. rok konania maturitnej skúšky
 udať u každého uchádzača všetky 4 číselné znaky kalendárneho roka 1. maturity uchádzača
 uviesť rok, v ktorom uchádzač prvý raz maturoval, alebo ešte len bude maturovať, t.j. uchádzačom, ktorí maturujú v bežnom školskom roku (2021/2022), treba do záznamu vyplniť rok maturitnej skúšky 2022, kedy uchádzača maturita čaká

údaj treba vyplniť aj u uchádzačov, ktorým sa nepodarí maturitnú skúšku úspešne absolvovať,
resp. neposkytnú o tom doklad
9. stupeň dosiahnutého vzdelania
 v prípade, ak ide o absolventa strednej školy v zahraničí, alebo absolventa zahraničnej školy pôsobiacej na Slovensku, ktorá ale nie je zaradená v Sieti škôl SR, treba vyplniť vždy nulu
 vyplniť podľa číselníka
 pri uchádzačoch, ktorí budú v danom roku prvýkrát maturovať a to na slovenskej strednej škole,
treba vyplniť stupeň vzdelania ako keby už maturitu absolvovali t.j. kódy "L", "K", "J", "M",
alebo aj "Q" (v prípade absolventov konzervatórií, ktorí v roku maturity dosiahnu aj absolutórium), a tento kód by mal u nich zodpovedať 5. pozícií z kódu absolvovaného študijného odboru
na strednej škole. U uchádzačov z konzervatórií figuruje v kóde študijného odboru na 5. pozícii
kód "Q", aj keď nie sú ešte po dosiahnutí absolutória. A ak uchádzači z konzervatórií majú absolvovanú len maturitu a nedosiahli ešte absolutórium, ich stupeň vzdelania bude "M" a tak nastane prípad, že kontrolný program ohlási chybu – nesúlad 5. pozície študijného odboru so
stupňom dosiahnutého vzdelania. Túto chybu budeme akceptovať.
 položku treba náležite vyplniť aj u uchádzačov, ktorí nematurujú v aktuálnom roku a to ako nimi
dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania. Stupeň dosiahnutého vzdelania tu tak nemusí zodpovedať
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prvej maturite, ale pôjde o vyšší stupeň vzdelania, ktorý uchádzač dosiahol absolvovaním
ďalšieho štúdia.
od roku maturity 2018 (vrátane) budú akceptované len zodpovedajúce písmenové kódy
nevypĺňať podľa toho, aký stupeň vzdelania by dosiahol uchádzač po absolvovaní štúdia, na ktoré sa hlási

10. druh absolvovanej strednej školy
 vyplniť podľa číselníka u všetkých uchádzačov
 u uchádzačov – maturantov v bežnom školskom roku (2021/2022) možno druh absolvovanej
strednej školy odvodiť aj od kódu absolvovanej strednej školy (číselník SŠ – položka drstsk)
 v prípade zahraničnej strednej školy (t.j. aj strednej školy v ČR !) vyplniť kód "9"
 v roku 2019 sa vyčlenili dva nové druhy strednej školy – od 1.1.2019 stredné športové školy
(kód "5") a od 1.9.2019 školy umeleckého priemyslu (kód "6"); tieto kódy ("5" a "6") nie sú akceptované u uchádzačov, ktorých rok maturity je starší ako rok 2019
11. IČŠ absolvovanej strednej školy
 v prípade, ak ide o zahraničnú strednú školu, treba vždy vyplniť "999999999" bez rozdielu roku
maturity
 u stredných škôl SR ide o IČŠ strednej školy, kde dosiahol/dosiahne uchádzač maturitu v roku
2022
 IČŠ slovenskej strednej školy treba vyplniť u aktuálnych maturantov, t.j. u uchádzačov, ktorých
čaká maturitná skúška tohto roku (v roku 2022). U ostatných, nie však absolventoch zahraničnej
strednej školy, sa táto položka nevypĺňa.
 vyplniť podľa číselníka, ktorý neodporúčame použiť pre uchádzačov maturujúcich pred rokom
2022
 ľavostranné nuly z IČŠ strednej školy nie sú povinné
12. IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska
 IČŠ školy, fakulty, či ich detašovaného pracoviska, kam sa uchádzač hlási na štúdium
 vyplniť podľa číselníka, koncové nuly (pravostranné) nie sú povinné
13. náhradné IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ale len u tých, ktorí boli prijatí na inú školu, fakultu, či detašované pracovisko, ako sa hlásili
 IČŠ školy, fakulty, či ich detašovaného pracoviska, kam bol uchádzač prijatý na štúdium, ale
vyplniť iba v tom prípade, ak sa nezhoduje s tým, kam sa hlásil
 vyplniť podľa číselníka, koncové nuly (pravostranné) nie sú povinné
14. dodatočné kolo prijímačiek
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, či ide o prihlášku do pôvodného - riadneho kola, alebo
do 1., 2., či 3. dodatočného kola prijímacích pohovorov
15. stupeň štúdia
 stupeň vysokoškolského štúdia
 vyplniť podľa číselníka a to na základe toho, na aký stupeň vysokoškolského štúdia sa uchádzač
hlási
 v tejto úlohe ide o uchádzačov na 1. stupeň, resp. spojený 1. a 2. stupeň , vysokoškolského štúdia, preto treba vyplniť kód "1", resp. "12" u študijných programov so spojeným 1. a 2. stupňom
vysokoškolského štúdia
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16. forma štúdia
 forma štúdia na vysokej škole
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, na akú formu štúdia sa uchádzač hlási
17. náhradná forma štúdia
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ktorí boli prijatí na inú formu štúdia, ako sa hlásili
 forma štúdia na vysokej škole, na ktorú bol uchádzač prijatý a ktorú treba vyplniť podľa číselníka len v prípade, ak sa líši od tej, na ktorú sa uchádzač hlásil
18. metóda štúdia
 metóda štúdia na vysokej škole
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, na akú metódu štúdia sa uchádzač hlási
19. náhradná metóda štúdia
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ale len u tých, ktorí boli prijatí na inú metódu štúdia, ako sa
hlásili
 metóda štúdia na vysokej škole, na ktorú bol uchádzač prijatý a ktorú treba vyplniť podľa číselníka len v prípade, ak sa líši od tej, na ktorú sa uchádzač hlásil
20. jazyk poskytovania študijného programu
 jazyk, v ktorom prebieha výučba uchádzačom zvoleného študijného programu, t.j. jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať
 môže mať 1, 3, 5, 7, 9 znakov a vypĺňa sa v súlade s číselníkom jazykov
 ak jazykom vyučovania je len slovenský jazyk, údaj je "114" a jeho vyplnenie je nepovinné
 jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu by mal byť v súlade s akreditáciou tohto študijného programu vysokej školy/fakulty
 bližšie pozri v prílohe č.10 Používateľskej príručky PKvs (PriruckaPKvs_v851.pdf)
21. náhradný jazyk poskytovania študijného programu
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, a to u tých, ktorí boli prijatí na študijný program, avšak
poskytovaný/uskutočňovaný v inom jazyku, ako sa pôvodne v prihláške hlásili
 jazyk, v ktorom prebieha výučba študijného programu, na ktorý bol uchádzač prijatý a ktorý treba uviesť len v prípade, ak sa nezhoduje s tým, na ktorý sa hlásil
 môže mať 1, 3, 5, 7, 9 znakov a vypĺňa sa v súlade s číselníkom jazykov
 ak náhradným jazykom poskytovania študijného programu je len slovenský jazyk, údaj je "114"
a jeho vyplnenie je, na rozdiel od položky 20., povinné
 náhradný jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu by mal byť v súlade
s akreditáciou tohto študijného programu vysokej školy/fakulty, na ktorý bol uchádzač prijatý
22. študijný program *)
 sedemmiestny alfanumerický kód akreditovaného študijného programu, na štúdium ktorého sa
uchádzač hlási
23. náhradný študijný program *)
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ktorí boli prijatí na iný študijný program, ako sa hlásili
 sedemmiestny alfanumerický kód akreditovaného študijného programu, na ktorý bol uchádzač
prijatý, pričom sa uvádza len v prípade, ak sa nezhoduje s tým, na ktorý sa hlásil
24. výsledok prijímacieho konania
 vyplniť podľa číselníka, na základe toho, ako uchádzač obstál v procese prijímacieho konania
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vypĺňa sa posledné platné rozhodnutie !

25. zápis na štúdium - skutočnosť
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, či prijatý uchádzač sa zapísal na štúdium alebo nie,
alebo či termín zápisu bol stanovený až po 31.10. 2022, resp. po nahlásenom neskoršom termíne

Súbor uchádzačov na vysokoškolské štúdium
2. stupeň
Poradie údajov v riadku : 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23
1 = evidenčné číslo prihlášky (1 až 2 147 483 647)
2 = štátna príslušnosť (1 až 999)
3 = rodné číslo uchádzača (10 alebo 6 číslic)
4 = národnosť (1 až 99)
5 = kód kraja trvalého bydliska (100 až 900)
6 = stupeň dosiahnutého vzdelania (0, podľa číselníka)
7 = IČŠ vysokej školy, fakulty, pracoviska I (3,5,7 alebo 9 číslic)
8 = študijný program I (7 alebo 6 číslic, 0)
9 = rok ukončenia bakalárskeho štúdia
10 = IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska II (3,5,7 alebo 9 číslic)
11 = náhradné IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska II (3,5,7 alebo 9 číslic)
12 = dodatočné kolo prijímačiek (0,1, 2, 3)

Vysvetlivka:

13 = stupeň štúdia (2)

I – položky sa
týkajú vysokoškolského štúdia
1. stupňa (bakalárskeho), ktoré
uchádzač absolvoval

14 = forma štúdia (1,2)
15 = náhradná forma štúdia (1,2)
16 = metóda štúdia (1,2,3)
17 = náhradná metóda štúdia (1,2,3)

II – položky
sa
18 = jazyk poskytovania študijného programu (1,3,5,7,9,11
číslic)
týkajú vysoko-

19 = náhradný jazyk poskytovania študijného programu
(1,3,5,7,9,11
číslic)
školského
štúdia
2. stupňa (magisterského alebo
21 = náhradný študijný program II (7 alebo 6 číslic)
inžinierskeho), na
ktoré sa uchádzač
22 = výsledok prijímacieho konania (2 číslice)
hlási

20 = študijný program II (7 alebo 6 číslic)

23 = zápis na štúdium – skutočnosť (0,1,2)
Jeden záznam (riadok, veta) súboru má obsahovať údaje z jedného prijímacieho konania uchádzača,
ktoré musia byť, okrem posledného údaja, oddelené bodkočiarkou (;). Každý riadok musí obsahovať
23 údajov a 22 bodkočiarok. Riadok má premenlivú dĺžku. Nevyplnený údaj (nepovinný) je reprezentovaný bodkočiarkou.
Údaje 11, 15, 17, 19 a 21 sa vypĺňajú iba v prípade, ak bol uchádzač prijatý a to na inú fakultu/pracovisko, formu, metódu, na iný jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu alebo na
iný študijný program, ako je uvedené v prihláške.
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Štruktúra názvu súboru :
pk RR m KKK.......K
pk = konštanta
rok prijímacieho konania (posledné dve číslice)
m = konštanta pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia
IČŠ školy, fakulty, pracoviska (3,5,7 alebo 9 znakov)
napr.

za školu pk22m713.csv alebo môže byť aj pk22m713000000.csv
za fakultu pk22m71305.csv alebo môže byť aj pk22m713050000.csv

Popis jednotlivých údajov uchádzača :
1. evidenčné číslo prihlášky
 môže mať hodnotu od 1 do 2 147 483 647
 ide o poradové číslo z evidenčného čísla dokladu (prihlášky), prípadne číslo priradené prihláške
pri jej zaregistrovaní
 toto číslo umožní v prípade nezrovnalostí vyhľadanie prihlášky v ručnej a aj v automatizovanej
evidencii prihlášok
 v jednom súbore by nemali byť dve alebo i viac prihlášok pod tým istým číslom, nakoľko v prípade chýb v zázname sa kontrola odvoláva práve na toto evidenčné číslo prihlášky
2. štátna príslušnosť
 vypĺňa sa kód OSN podľa štatistického číselníka krajín vypracovaného na základe medzinárodnej normy ISO 3166. V prípade Slovenskej republiky je to kód "703" .
3. rodné číslo uchádzača
 10 číselných znakov, v tvare RRNNDDXXXX (RR - posledné dvojčíslie roku narodenia, MM mesiac narodenia, NN= MM u mužov a NN= MM + 50 u žien, DD - deň narodenia, XXXX doplňujúce štvorčíslie)
 u osôb narodených pred rokom 1954 sa na 10. pozíciu doplní nula
 bez lomiek, pomlčiek alebo podobných znakov
 ak je uchádzač občanom Českej republiky (s kódom štátnej príslušnosti 203), uviesť jeho celé
rodné číslo platné pre ČR (s obdobnou štruktúrou ako v SR)
 v prípade cudzieho štátneho príslušníka, vynímajúc tých z Českej republiky, vyplniť len šesťmiestnu časť (RRNNDD) na základe dátumu narodenia a pohlavia, ale môže byť vyplnené aj
doplňujúce štvorčíslie, ktoré môže nadobúdať hodnoty 0000 – 9999, alebo sa môže v tomto číselnom reťazci vyskytnúť okrem číslic aj písmeno a, b, c, d. resp. A, B, C, D a to každé maximálne jedenkrát na ľubovoľnej pozícií
 ak rodné číslo uchádzač neuviedol, vyplniť len šesťmiestnu časť (RRNNDD) na základe dátumu
narodenia a pohlavia
4. národnosť
 národnosť uchádzača podľa číselníka
 údaj sa na aktuálnom tlačive prihlášky nenachádza, preto ak národnosť uchádzača nie je známa,
hodnota tejto položky bude "0", resp. "00"
5. kód kraja trvalého bydliska
 kód kraja podľa číselníka
 ide o kód kraja, ktorý zodpovedá trvalému bydlisku uchádzača, nie prechodnému
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pre lepšie zorientovanie sú v číselníku k dispozícií aj kódy okresov, kód kraja je prvá pozícia
z trojznakového kódu okresu plus dve nuly.
kód pre trvalé bydlisko v zahraničí je "900"

6. stupeň dosiahnutého vzdelania
 v prípade, ak ide o absolventa zahraničnej školy, a to aj tej, ktorá má pracovisko s udeleným
oprávnením na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území SR, treba vyplniť vždy nulu
 vyplniť podľa číselníka
 pri uchádzačoch, ktorí majú až v danom roku (2022) absolvovať bakalárske štúdium, treba vyplniť stupeň vzdelania, ako keby už toto bakalárske štúdium absolvovali, t.j. kód "R" alebo "P" (u
profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov), a to aj keď toto štúdium nakoniec úspešne neukončia, resp. neposkytnú o tom doklad
 položku treba náležite vyplniť aj u uchádzačov, ktorí majú už vyšší stupeň vzdelania ako ten,
ktorý zodpovedá absolvovaniu bakalárskeho štúdia, t.j. vypĺňa sa kód najvyššie dosiahnutého
vzdelania
 od roku ukončenia bakalárskeho štúdia 2014 (vrátane) budú akceptované len zodpovedajúce
písmenové kódy
 pri uvedení stupňa vzdelania "P" (absolvovaný profesijne orientovaný bakalársky študijný program) rok ukončenia bakalárskeho štúdia nemôže byť starší ako 2019
7. IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska I
 IČŠ vysokej školy, fakulty, či ich detašovaného pracoviska, kde uchádzač absolvoval vysokoškolské štúdium 1. stupňa, t.j. bakalárske štúdium
 v prípade vysokej školy, ktorá má fakulty, treba uviesť kód konkrétnej fakulty!
 vyplniť podľa číselníka, koncové (pravostranné) nuly nie sú povinné
 v prípade, ak ide o zahraničnú školu, vyplniť "999999999" alebo "79nnnnnnn", ak ide
o pracovisko zahraničnej vysokej školy s udeleným oprávnením na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území SR
 v prípade, ak uchádzač je absolventom viacerých bakalárskych študijných programov, uvedie
IČS tej vysokej školy/fakulty, na ktorej absolvoval ten, na základe absolvovania ktorého sa hlási
na príslušný študijný program 2. stupňa
8. študijný program I
 v prípade, ak ide o absolventa bakalárskeho štúdia na zahraničnej škole, a to aj tej, ktorá má pracovisko s udeleným oprávnením na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území SR,
treba vyplniť nulu
 v prípade, ak ide o uchádzača, ktorý ukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia na slovenskej
vysokej škole pred rokom 2022, položka sa nevypĺňa
 sedemmiestny alfanumerický kód akreditovaného študijného programu, ktorý uchádzač absolvoval, resp. má absolvovať, v roku 2022 v rámci vysokoškolského štúdia 1. stupňa, t.j. bakalárskeho štúdia
 kód študijného programu musí byť v číselníku študijných programov a mal by korešpondovať
s akreditovanými študijnými programami príslušnej vysokej školy, kde ho uchádzač absolvoval
 v prípade, ak uchádzač je absolventom viacerých bakalárskych študijných programov, uvedie
ten, na základe absolvovania ktorého sa hlási na príslušný študijný program 2. stupňa
9. rok ukončenia bakalárskeho štúdia
 udať u každého uchádzača všetky 4 číselné znaky kalendárneho roka
 rok, v ktorom uchádzač úspešne absolvoval/absolvuje príslušné bakalárske štúdium; uchádzačom, ktorí majú absolvovať bakalárske štúdium v bežnom akademickom roku, treba do záznamu
vyplniť rok 2022
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údaj treba vyplniť aj u uchádzačov, ktorým sa nepodarí bakalárske štúdium úspešne absolvovať,
resp. neposkytnú o tom doklad
v prípade, ak uchádzač je absolventom viacerých bakalárskych študijných programov, uvedie
rok absolvovania toho, na základe ktorého sa hlási na príslušný študijný program 2. stupňa

10. IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska II
 IČŠ vysokej školy, fakulty, či ich detašovaného pracoviska, kam sa uchádzač hlási na vysokoškolské štúdium 2. stupňa, t.j. magisterské alebo inžinierske štúdium
 vyplniť podľa číselníka, koncové (pravostranné) nuly nie sú povinné
11. náhradné IČŠ vysokej školy, fakulty, detašovaného pracoviska II
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ale len u tých, ktorí boli prijatí na inú školu, fakultu, či detašované pracovisko, ako sa hlásili
 IČŠ vysokej školy, fakulty, či ich detašovaného pracoviska, kam bol uchádzač prijatý na vysokoškolské štúdium 2. stupňa, t.j. magisterské alebo inžinierske štúdium, ale vypĺňa sa iba v tom
prípade, ak sa nezhoduje s tým, kam sa hlásil
 vyplniť podľa číselníka, koncové (pravostranné) nuly nie sú povinné
12. dodatočné kolo prijímačiek
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, či ide o prihlášku do pôvodného - riadneho kola, alebo
do 1., 2., či 3. dodatočného kola prijímacích pohovorov
13. stupeň štúdia
 stupeň vysokoškolského štúdia, na ktorý sa uchádzač hlási
 vyplniť podľa číselníka
 v tejto úlohe ide o uchádzačov na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, preto treba vyplniť kód "2"
14. forma štúdia
 forma štúdia na vysokej škole
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, na akú formu štúdia sa uchádzač hlási
15. náhradná forma štúdia
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ale len u tých, ktorí boli prijatí na inú formu štúdia, ako sa
hlásili
 forma štúdia na vysokej škole, na ktorú bol uchádzač prijatý a ktorú treba vyplniť podľa číselníka len v prípade, ak sa líši od tej, na ktorú sa uchádzač hlásil
16. metóda štúdia
 metóda štúdia na vysokej škole
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, na akú metódu štúdia sa uchádzač hlási
17. náhradná metóda štúdia
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, ale len u tých, ktorí boli prijatí na inú metódu štúdia, ako sa
hlásili
 metóda štúdia na vysokej škole, na ktorú bol uchádzač prijatý a ktorú treba vyplniť podľa číselníka len v prípade, ak sa líši od tej, na ktorú sa uchádzač hlásil
18. jazyk poskytovania študijného programu
 jazyk, v ktorom prebieha výučba uchádzačom zvoleného študijného programu, t.j. jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať
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môže mať 1, 3, 5, 7, 9 znakov a vypĺňa sa v súlade s číselníkom jazykov
ak jazykom vyučovania je len slovenský jazyk, údaj je "114" a jeho vyplnenie je nepovinné
jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu by mal byť v súlade s akreditáciou tohto študijného programu vysokej školy/fakulty
bližšie pozri v prílohe č.10 Používateľskej príručky PKvs (PriruckaPKvs_v851.pdf)

19. náhradný jazyk poskytovania študijného programu
 vypĺňa sa u prijatých uchádzačoch, a to u tých, ktorí boli prijatí na daný študijný program, avšak
poskytovaný/uskutočňovaný v inom jazyku, ako sa pôvodne v prihláške hlásili
 jazyk, v ktorom prebieha výučba študijného programu, na ktorý bol uchádzač prijatý a ktorý treba uviesť len v prípade, ak sa nezhoduje s tým, na ktorý sa hlásil
 môže mať 1, 3, 5, 7, 9 znakov a vypĺňa sa v súlade s číselníkom jazykov
 ak náhradným jazykom poskytovania/uskutočňovania študijného programu je slovenský jazyk,
údaj je "114" a jeho vyplnenie je, na rozdiel od položky 18., povinné
 náhradný jazyk poskytovania/uskutočňovania študijného programu by mal byť v súlade
s akreditáciou tohto študijného programu vysokej školy/fakulty, na ktorý bol uchádzač prijatý
20. študijný program II
 sedemmiestny alfanumerický kód akreditovaného študijného programu, na štúdium ktorého sa
uchádzač hlási
21. náhradný študijný program II
 vypĺňa sa len u prijatých uchádzačoch a to len u tých, ktorí boli prijatí na iný študijný program,
ako sa hlásili
 sedemmiestny alfanumerický kód akreditovaného študijného programu, na ktorý bol uchádzač
prijatý a ktorý treba uviesť len v prípade, ak sa nezhoduje s tým, na ktorý sa hlásil
22. výsledok prijímacieho konania
 vyplniť podľa číselníka, na základe toho, ako uchádzač obstál v procese prijímacieho konania
 vypĺňa sa posledné platné rozhodnutie !
23. zápis na štúdium - skutočnosť
 vyplniť podľa číselníka na základe toho, či prijatý uchádzač sa zapísal na štúdium alebo nie,
alebo či termín zápisu bol stanovený až po 31.10. 2022, resp. po nahlásenom neskoršom termíne
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