
Príloha č. 1: Zoznam použitých kódov 

Národnosť:

Hodnota:    Kód:
slovenská    01
maďarská    02
rusínska    03
ukrajinská    04
nemecká    05
rómska     06
česká     07
moravská    08
sliezska     09
poľská     10
ruská     11
židovská    12
grécka     13
bulharská    14
rumunská    15
rakúska     16
vietnamská    17
arabská     18
kanadská    19
chorvátska    20
srbská     21
albánska    22
čínska     23
francúzska    24
fínska     25
lotyšská     26
turecká     27
iná     99

Vyučovací jazyk:

Hodnota:    Kód:
český     100
slovenský    200
slovenský a anglický bilingválny  201
slovenský a francúzsky bilingválny 202
slovenský a španielsky bilingválny 203
slovenský a taliansky bilingválny  204
slovenský a nemecký bilingválny  205
slovenský a ruský bilingválny  206
slovenský a iný bilingválny  209
maďarský    300
ukrajinský    400
poľský     500
nemecký    600
rusínsky    700
anglický     810
francúzsky    820
španielsky    830
taliansky    840
ruský     860
bulharský    870
rómsky     880
iný     900
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Úroveň súťaže:

Hodnota:    Kód:
Medzinárodná    1
Národná    2
Krajská     3
Okresná    4
Mestská    5
Školská     6

Druh súťaže:

Hodnota:    Kód:
vedomostné vrátane predmetových 1
umelecké    2
súťaže zručnosti   3
športové    4
súťaže pre osobitné skupiny žiakov 5
iné     9
 
Typ umiestnenia:

Hodnota:    Kód:
1. miesto    1
2. miesto    2
3. miesto    3
bez umiestnenia   99

Druh športu:

Hodnota:    Kód:
aerobik     30
aikido     29
akrobatický rock and roll   31
atletika     1
baseball    32
basketbal    14
bedminton    25
biatlon     17
biliard     33
boby     34
boccia     35
bowling     36
box     37
branný viacboj    38
curling     39
cyklistika a cyklotrial   2
dráhový golf    40
džudo     4
fitnes     41
florbal     42
futbal     3
futsal     43
golf     44
gymnastika    9
hádzaná    13
hokejbal    45
horolezectvo    46
jachting     47
jazdectvo    48
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joga     49
ju-jitsu     96
kanoistika rýchlostná   5
karate     23
kickbox     50
kobudo kwai    51
kolieskové korčuľovanie   92
kolky     52
korfbal     53
krasokorčuľovanie   26
kulturistika    54
ľadový hokej    6
lakros     55
letecké športy    56
lukostreľba    57
lyžovanie    7
malý futbal    93
mažoretkový šport   91
modelárstvo    58
moderný päťboj    20
motoristické športy   59
nohejbal    60
orientačné športy   27
parašutizmus    61
pilates     62
plávanie    8
pohybové hry    95
potápanie    63
pozemný hokej    22
praktická streľba   64
pretláčanie rukou   65
psie záprahy    66
rádioamatérsky šport   67
rafting     68
rugby     69
rybolov     70
rýchlokorčuľovanie   71
sánkovanie    72
sebaobrana    73
severská chôdza   74
silový trojboj a tlak na lavičke  75
skialpinizmus    76
softball     77
squash     78
stolný tenis    24
strelectvo    10
sumo     79
šach     80
šerm     81
šípky športové    82
športová kynológia   83
športová masáž    84
taebo     94
taekwond-do WTF a ITF   85
tanečný šport    86
tenis     16
triatlon     28
turistika     87
veslovanie    18
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16. Priezvisko, meno a titul – uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi uchádzača/uchádzačky, titul   
 je nepovinný údaj.
17. Zariadenie – uvedie sa názov a IČO zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť,   
 výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon   
 trestu odňatia slobody ak je v ňom žiak umiestnený. 
18. Ulica, číslo, názov dodacej pošty, PSČ, číslo elektronickej schránky, e-mail, telefónne číslo –
 uvedú sa kontaktné údaje zákonného zástupcu; číslo elektronickej schránky a e-mail 
 sú nepovinné. Pri podávaní elektronickej prihlášky je potrebné uviesť e-mail aspoň jedného
 zákonného zástupcu, na ktorý bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
19. Priezvisko, meno a titul – uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi uchádzača/uchádzačky, titul
 je nepovinný údaj.
20. Ulica, číslo, názov dodacej pošty, PSČ, číslo elektronickej schránky, e-mail, telefónne číslo –
 uvedú sa kontaktné údaje zákonného zástupcu; číslo elektronickej schránky a e-mail 
 sú nepovinné.

Školy, do ktorých sa uchádzač/uchádzačka hlási v poradí podľa preferencií uchádzača/uchádzačky
Uvedú sa postupne údaje o škole a odboroch vzdelávania od 1. školy až po 2. školu v poradí podľa 
preferencií uchádzača o štúdium.
21., 29. EDU ID školy – uvedie sa 9-miestny kód strednej školy z registra zverejneného tu:
  https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=1, na ktorú sa     
  uchádzač/uchádzačka hlási.
22., 30. Názov školy – uvedie sa názov strednej školy, na ktorú sa uchádzač/uchádzačka hlási.
23., 31. Kód učebného odboru – uvedie sa kód odboru, na ktorý sa uchádzač/uchádzačka hlási,
  a ktorý sa bude otvárať v odbornom učilišti v príslušnom školskom roku, podľa sústavy
  učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach – príloha
  vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z., o špeciálnych školách. 
  Kód sa neuvádza pre praktickú školu.
24., 32. Názov učebného odboru – uvedie sa názov odboru zodpovedajúci kódu, neuvádza 
  sa pre praktickú školu.
25., 33. Termín prijímacej skúšky – uvedie sa kód 1 pre 1. kolo – 1. termín, 2 pre 1. kolo – 2.
  termín, 3 pre 2. kolo.
26., 34. Vyučovací jazyk odboru vzdelávania – uvedie sa kód vyučovacieho jazyka podľa prílohy
  pre odbor vzdelávania, na ktorý sa uchádzač/uchádzačka hlási alebo pre praktickú
  školu, na ktorú sa uchádzač hlási.
27., 35. V prípade, ak má žiak záujem o odbor vzdelávania, v ktorom škola organizuje  odborné
  vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania alebo má potvrdenie 
  zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania,
  uvedie sa kód 1 – áno; v opačnom prípade kód 0 – nie.
28., 36. Záujem o školský internát – v prípade, že škola, na ktorú sa uchádzač/uchádzačka
  hlási, má internát, uvedie sa záujem o poskytnutie ubytovania. Uvedie sa kód 1 – áno, 
  0 – nie.

Dátum, podpis riaditeľa a pečiatka – uvedú sa príslušné údaje.

V zmysle § 63 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške 
na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.“ Ak to nie je možné, k prihláške 
na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

Povinné prílohy:

Uchádzač/uchádzačka:

- so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške na vzdelávanie potvrdenie 
 o zmenenej pracovnej schopnosti,

- so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára 
 so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 
 odbor vzdelávania,

 

vodné lyžovanie    88
vodné pólo    21
vodný motorizmus   89
vodný slalom    90
volejbal     15
všestranná športová príprava  19
vzpieranie    11
zápasenie    12
iné     99

Záujem o školský internát:

Hodnota:    Kód:
Áno     1
Nie     0

Skupina úľav pre Testovanie 9:

Hodnota:    Kód:
Skupina 1    1
Skupina 2    2

Termín prijímacej skúšky:

Hodnota:    Kód:
1. kolo, 1. termín   1
1. kolo, 2. termín   2
2. kolo     3
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