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ODPORÚČANIA PRE VYPLNENIE FORMULÁROV VO FORMÁTE EXCEL 
 

Formulár je vytvorený pod systémom Windows 2010.  

Niektoré funkcie môžu byť modifikované v závislosti od verzie WINDOWS a iných nastavení na Vašom PC.  

Pre prácu s formulárom výkazu odporúčame EXCEL 2010 a 2016 a vyššie verzie. 

Neodporúčame vypĺňať formulár programom OPENOFFICE a EXCEL2013. 

Pre odoslanie formulára e-mailom je potrebná priechodnosť príloh poštového servera minimálne 2 MB.  

 

Formulár obsahuje makro (zabudované kontroly v programe VISUAL BASIC). Pre správne fungovanie formulára je potrebné pri jeho otvorení 

„Povoliť obsah resp. úpravy“. Pri popise činností uvádzame cestu cez ponuky (menu). Ak je pre danú činnosť štandardne používaná ikona – 

zobrazujeme aj obrázok ikony. 

 

Ak budete mať problém kontaktujte CVTI SR 
štatistické údaje alebo práca s formulármi -  Ing. Gabriela Slodičková, tel.: 692 95 626 e-mail: gabriela.slodickova@cvtisr.sk  

 

Nastavenie zabezpečenia ochrany EXCELU (pre verziu EXCEL 2010 a 2016) 

Sťahovanie súborov z Internetu do Vášho počítača 

Odoslanie vyplnených formulárov 

Vypĺňanie formulára  

Postup pri otvorení formulára  

Postup pri vypĺňaní identifikačnej časti 

Postup pri vypĺňaní údajov I. oddielu a IV. oddielu 

Tlač formulára 

Nastavenia EXCELU 

Tlačenie číselníkov 

CHYBOVNÍK – popis chybových hlásení v jednotlivých formulároch  

 

mailto:gabriela.slodickova@cvtisr.sk
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Nastavenie zabezpečenia ochrany EXCELU 2010 a 2016 

 

 

Pokiaľ formulár nemáte uložený 

v dôveryhodnej lokalite, objaví sa 

 po otvorení formulára lišta 

s upozornením (na obrázku 

v červenej elipse resp. Povoliť 

úpravy alebo obsah). 

 

 

 

Kliknutím na tlačidlo „Možnosti...“ 

sa zobrazí dialógové okno, v ktorom 

treba zvoliť možnosť „Povoliť tento 

obsah“.  

 

Vo verzii 2010 sa pri otvorení hore 

objaví žltý oznam „povoliť obsah“ 

resp. „povoliť úpravy“. 
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Sťahovanie súborov z Internetu do Vášho počítača         Naspäť na 1 stranu 

 

Zadáte stránku Internetu 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-

kniznica/informacie-a-prognozy-

skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-

skol-msvvs-s  a kliknete na Výkaz 

Škol(MŠ SR) 11 - 01 (12 -01). V stĺpci 

Súbory na stiahnutie kliknite na 

príslušný súbor, ktorý si chcete 

stiahnuť: 

 

 pravým tlačidlom myši - 

objaví sa ponuka, z ktorej 

vyberiete položku Uložiť cieľ 

ako.... 

 

 alebo ľavým tlačidlom myši – 

objaví sa okno Preberanie 

súboru – kliknúť na Uložiť 

 

 

 

 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-s
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-s
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-s
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-s
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V okne Uložiť ako si súbor uložíte do 

svojho PC na ľubovoľné miesto. 

Formulár a súbor Ciselniky.xls sa 

musia nachádzať v rovnakom 

adresári. 

 

 

 

 

Tu zadajte názov súboru 

(najlepšie s číslom 

fakulty viď vzor) 



Aktualizované: máj 2022 5 

Odoslanie vyplnených formulárov            Naspäť na 1 stranu 

 priamo v pošte pri posielaní - Nová správa – Vložiť – 

Súbor ... nastavíte sa na Váš súbor, ktorý chcete poslať 

a potvrdíte. Váš súbor bude pripojený ako príloha 

pošty. Nezabudnite vyplniť mailovú adresu a kto súbor 

posiela. 

 alebo v pošte stlačíte ikonku spinka 

 nastavíte sa na Váš súbor (Tento počítač). V ponuke 

Súbor vyberiete položku  -  Odoslať kam – Príjemca 

pošty – priamo sa Vám otvorí nová správa, súbor je 

pripojený, dopíšete len mailovú adresu a kto súbor 

posiela. 

 

 

 

 
Výsledok: 

 

 
 

 
 

 

Nezabudnite napísať e-

mailovú adresu 

jana.cabalova@cvtisr.sk  

mailto:jana.cabalova@cvtisr.sk
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Vypĺňanie formulára               Naspäť na 1 stranu 

 

Pred samotným vypĺňaním formulára odporúčame vytlačiť si prázdne listy (hárky) s jednotlivými oddielmi  a pred pripraviť si údaje, ktoré budete zadávať.  

Pri práci nezabudnite priebežne ukladať súbor, aby sa Vám nestratili už nahrané údaje (výpadok elektriny a pod.). Ukladanie súboru – ponuka Súbor – Uložiť. 

Vo formulároch vyplníte jednotlivé listy (hárky). Odporúčame vypĺňať listy (hárky) v poradí v akom sú uložené (ako prvý je list IDENT – identifikácia školy).  

Jednotlivé listy (hárky nepremenovávajte – existujú medzi nimi vzájomné kontroly údajov. 

 

BIELE polia - pre zápis údajov sú prístupné len polia bielej farby a v identifikačnej časti oranžové polia, ktoré je potrebné povinné vyplniť (kód fakulty, adresa, výkaz 

zostavil).  

ZELENÉ polia - sú súčtové a vypočítajú sa automaticky.  

ORANŽOVÉ polia - musíte povinne vyplniť (identifikačná časť) alebo polia s neprípustnou chybou (údajová časť). Správne vyplnený formulár nesmie obsahovať polia 

oranžovej farby.  

ŽLTÉ polia - označujú možnú chybu resp. nepravdepodobný údaj. Takýto údaj je potrebné preveriť a opraviť resp. ak je údaj správny, napíšete k nemu komentár na liste 

(hárku) IDENT. 
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Postup pri otvorení formulára            Naspäť na 1 stranu 

 

 

Po otvorení formulára: 

 

 V prípade, že ste si nestiahli súbor Ciselniky.xls 

do rovnakého adresára ako je formulár – 

EXCEL Vás na to upozorní a neumožní Vám 

nahrávať napr. odbory v oddiele I. resp. 

cudzincov v oddiele IV. 
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Postup pri vypĺňaní údajov identifikačnej časti          Naspäť na 1 stranu 

 

Po správnom otvorení formulára máte k dispozícii na 

prvom hárku tlačidlo „Výber školy z registra - klikni TU“  

 

Po kliknutí na tlačidlo sa Vám zobrazí obrazovka, kde si 

kliknutím na malú šípku rozbalíte ponuku vysokých škôl – 

vyberiete si Vašu školu. 

 

Po zadaní školy sa zobrazí zoznam fakúlt danej školy. 

Kliknutím označíte Vašu fakultu (pred názvom sa objaví 

bodka).  

 

V prípade, že sa Vaša fakulta v zozname nenachádza, 

kontaktujte CVTI SR. 

 

Výber potvrdíte tlačidlom Zapísať. Následne sa zobrazia 

údaje o Vašej fakulte 
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Postup pri vypĺňaní údajov I. oddielu a IV. oddielu         Naspäť na 1 stranu 

 

Na hárkoch k I. oddielu, kde sa 

vypĺňajú jednotlivé odbory štúdia 

máte k dispozícii tlačidlo „Zápis 

odborov - klikni TU“ 

 

Po kliknutí na tlačidlo sa Vám 

zobrazí obrazovka, kde budete 

postupne zadávať údaje za 

jednotlivé odbory. 

V rámci obrazovky máte 

možnosť vymazať resp. opraviť 

jednotlivé odbory. 

 

Rovnakým spôsobom budete 

pracovať aj na hárkoch k IV. 

oddielu - údaje o cudzincoch 

podľa štátov. 
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Tlač formulára                 Naspäť na 1 stranu 

 

 

 

Tlač závisí od typu a nastavenia Vašej tlačiarne. Všetky listy (hárky) formulára sú nastavené na veľkosť A4.  

 používateľom, ktorí majú k dispozícii tlačiareň formátu A3 a vypĺňajú väčší počet odborov v odd. I. odporúčame nastaviť si veľkosť strany v tomto oddiely na 

formát A3 na výšku. 

 

 pred vytlačením každého listu (hárku) si skontrolujte tlačovú zostavu cez Súbor – Ukážka pred tlačou.  

 

 

Cez ponuku 

 

 
 

 

Alebo cez ikonku na štandardnom panely 
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 Ak sa list nezmestí na jednu stranu, tak: použite možnosť – Súbor – Nastavenie strany –Upraviť na 95 resp. 90% 

 

 

 

 v listoch s oddielom I.,  IV.  a V11a (veková štruktúra), VII. a VIII. (učitelia), Univerzita tretieho veku sú na ďalších stranách kontrolné údaje – tie nemusíte tlačiť 

(jedine pre svoju potrebu) 

 



Aktualizované: máj 2022 12 

 taktiež nie je potrebné tlačiť nevyplnené riadky odd. I. a IV. To znamená, 

že v ponuke Súbor – Ukážka pred tlačou si skontrolujete, koľko strán máte 

vyplnených a potom pri tlači Súbor – Tlačiť – výber Strany – zadáte rozsah 

strán od – do, ktoré chcete vytlačiť. Napr. ak máte vyplnených menej ako 

14 odborov stačí tlačiť len jednu stranu, takže rozsah strán bude od 1 do 1. 

 

 

 tlač I. oddielu (pre tých používateľov, ktorí majú viac ako jednu stranu 

odborov, programov) 

 odporúčané nastavenie Súbor – Nastavenie strany  – Hárok – 

Poradie strán - nadol, potom priečne – vytlačí najprv strany 

s odbormi a potom strany s kontrolami. V prípade, že nechcete 

tlačiť kontroly, zadáte si rozsah tlačených strán (viď ďalej) 
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 ak je nastavené Súbor – Nastavenie strany  – Hárok – Poradie 

strán – Priečne, potom nadol – vytlačí stranu s odbormi a k nej 

príslišnú stranu s kontrolami 

 

 rozloženie strán pre tlač môžete vidieť ak si nastavíte Zobraziť – Ukážka 

zlomov strán (v prípade odporúčaného nastavenia tlače nadol a potom 

priečne budú strany číslované tak ako v nasledujúcom príklade) 
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Nastavenia EXCELU              Naspäť na 1 stranu 

 

 V prípade, že sa Vám v zelených poliach 

automaticky nespočítavajú údaje, skontrolujte 

si nastavenie v ponuke Súbor – Možnosti – 

záložka Výpočet – Prepočet Automaticky musí 

byť označený bodkou. 
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 V prípade, že sa Vám nezobrazuje vodorovný 

alebo zvislý posúvač (rolovač) obrazovky 

alebo ušká jednotlivých listov (hárkov), 

skontrolujte si nastavenie v ponuke Nástroje – 

Možnosti – záložka Zobrazenie – Vodorovný 

posúvač, Zvislý posúvač, Ušká hárkov -  

musia byť označené fajkou.  
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 Pri nahrávaní si môžete nastaviť smer 

pohybu klávesy ENTER smerom vpravo 

alebo smerom dolu.  Umožní Vám to 

pohybovať sa po riadkoch (alebo po stĺpcoch 

smerom dolu). Nastavenie – ponuka Nástroje 

– Možnosti – záložka Úpravy – Premiestniť 

výber po stlačení klávesu ENTER smerom – 

v ponuke vyberiete Vpravo (Dolu). 

 

 

 Veľkosť zobrazenia na obrazovke (nemá 

vplyv na tlač) - ponuka Zobraziť – Lupa – 

Vlastné -  pre zväčšenie zadajte viac ako 

100%, pre zmenšenie zadajte menej ako 

100%.  

 

 

 alebo cez ikonku na štandardnom panely 
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Tlačenie číselníkov              Naspäť na 1 stranu 

 

Číselníky potrebné k spracovaniu formulárov sú v samostatnom súbore Ciselniky.xls. Číselník škôl a fakúlt je na liste (hárku) register, číselníky odborov, 

programov sú na listoch riadne, doktor, riga a číselník štátov je na liste staty. 

Číselníky sú uzamknuté (nemôžete ich meniť), ale máte možnosť ich tlačiť. Nakoľko číselníky obsahujú veľa položiek (odbory viac ako 4500, štáty viac ako 200 

položiek), sú na nich nastavené pre Vašu potrebu automatické filtre. To znamená, že si môžete vybrať len určitú časť položiek číselníka a vytlačiť si ju. 

Používanie automatického filtra: V záhlaví tabuľky sú názvy stĺpcov s malými šípkami na pravej strane. Kliknutím na šípku rozbalíte ponuku s možnosťami 

výberu podmienky zobrazenia v danom stĺpci. Vyberiete si myšou podmienku, ktorá Vám vyhovuje. Filter zabezpečí zobrazenie a tlač len tých riadkov, ktoré 

spĺňajú zadanú podmienku. Môžete kombinovať aj podmienky vo viacerých stĺpcoch. Ak chcete zobraziť všetky riadky číselníka, musíte nastaviť v každom 

stĺpci podmienku – Všetko. 

Skúsenejší používatelia si môžu samozrejme zadávať aj vlastné výberové kritériá pre filter. 

 

Číselník odborov a študijných programov 

Hárok riadne obsahuje len odbory bakalárskeho a magisterského štúdia (kód xxxxRxx, xxxxSxx, xxxxTxx).  

Hárok doktor obsahuje len odbory doktorandského štúdia (kód xxxxVxx). 

Hárok riga obsahuje len odbory pre rigorózne skúšky  (kód xxxxUxx). 

 

 stĺpec druh – môžete vybrať odbory všetky alebo len bakalárske (Bc.) alebo len magisterské (Mgr.)  

 stĺpec skupina – môžete vybrať odbory podľa prvého dvojčísla odboru – tie skupiny, ktoré sa na Vašej fakulte učia – napr. skupina 26 – odbory 

elektrotechnického zamerania alebo skupina 76 - učiteľstvo. 

 

Číselník štátov  

 stĺpec výskyt – výber štátov podľa častosti výskytu. Podmienka veľa – výber štátov, ktoré sa v minulom roku vyskytli viac ako štyri krát (cca 40 

štátov). Podmienka málo - výber štátov, ktoré sa v minulom roku vyskytli jeden až štyri krát. Podmienka Prázdne – štáty sa ešte nevyskytli. Podmienka 

Nie prázdne – vyberie súčasne štáty s podmienkou veľa a málo. 

Upozornenie – Spojené kráľovstvo = Veľká Británia, Spojené štáty = USA 
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Ponuka pre filter na druh 

štúdiá (ak znova chcete 

zobraziť všetky odbory, 

vyberiete kritérium 

(Všetko))  
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Ponuka pre filter na skupinu 

odborov (ak znova chcete 

zobraziť všetky odbory, 

vyberiete kritérium (Všetko))  
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CHYBOVNÍK                Naspäť na 1 stranu 

 

Popis chybových hlásení v jednotlivých oddieloch formulárov 

Farebné odlíšenie chýb 

 Oranžová – neprípustná chyba – musí byť opravená. Formulár s oranžovou chybou nebude prevzatý na spracovanie. 

 Žltá  – nepravdepodobný údaj – ak je údaj správny, musí byť vyplnený komentár na liste Identif  

 

FORMULÁR SV11_RIADNE.xls 

I. oddiel 

II. oddiel 

IV. oddiel 

V. oddiel 

VI. oddiel 

Veková štruktúra 

FORMULÁR SV11_DOKTOR.xls 

I. oddiel 

IV. oddiel 

Veková štruktúra 

FORMULÁR SV11_UCITEL.xls 
VII. oddiel 

VIII. oddiel 

FORMULÁR SV11_U3VEKU.xls  

  

FORMULÁR SV12_RIADNE.xls 
I. oddiel 

Veková štruktúra 

FORMULÁR SV12_DOKTOR.xls 
I. oddiel 

Veková štruktúra 

FORMULÁR SV12_RIGA.xls 
 

FORMULÁR SV12_U3VEKU.xls 
 

 



Aktualizované: máj 2022 22 

FORMULÁR SV11_RIADNE.xls          Naspäť na CHYBOVNÍK 

 

 
 

 

 
 

oddiel hlásenie popis 

I. oddiel Samoplatci>CELKOM 

1. až 6. ročník (novo) 

v riadku samoplatci je v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) v stĺpcoch spolu uvedené väčšie číslo ako v riadku 

študujúci celkom v stĺpcoch spolu 

 Samopl.ženy>CELKOM 

1. až 6. ročník ženy (novo) 

v riadku samoplatci je v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) v stĺpcoch ženy spolu uvedené väčšie číslo ako 

v riadku študujúci celkom v stĺpcoch ženy 

 Samopl. ženy > spolu 

1. až 6. ročník (novo) 

v riadku samoplatci je v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) v stĺpci ženy väčšie číslo ako v stĺpci spolu 

 Sam. novo > 1. ročník v riadku samoplatci v stĺpci novoprijatí je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník spolu  

 Sam. ženy novo > ženy 1. v riadku samoplatci v stĺpci novoprijaté ženy je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník ženy 



Aktualizované: máj 2022 23 

roč. 

 1. až 6. ročník  (novo) 

CELKOM ženy<>ženy 

samop. 

v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) - študenti v riadku celkom =  samoplatcovia a ženy celkom sú rôzne od 

samoplatcov žien 

 1. až 6. ročník CELKOM 

ženy nesedia na ženy opak. 

v príslušnom ročníku je rozdiel  (študenti spolu – opakujúci spolu) menší ako rozdiel (študenti ženy – opakujúce 

ženy) 

 1. až 6. ročník  (novo)  

CELKOM ženy nesedia na 

ženy sam. 

v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) je rozdiel  (študenti spolu – samoplatcovia spolu) menší ako rozdiel 

(študenti ženy – samoplatcovia ženy) 

 Sam. 1. roč > 0 a novo = 0 V riadku samoplatcovia sú vyplnení študenti v 1. ročníku a z toho novoprijatí sú rovní 0. 

riadky nulové údaje je vyplnený kód odboru, dĺžky alebo druhu štúdia a nie sú vyplnené údaje o študentoch 

odborov ŽENY 1. až 6., novo v uvedenom ročníku (resp. novoprijatých) je v stĺpci ženy väčšie číslo ako v stĺpci spolu 

 NOVO, NOVO ženy v stĺpci novoprijatí je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník – spolu resp. ženy 

 Nevyplnení novo novoprijatí = 0 a počet študentov v 1. ročníku je väčší ako 5 

 Novo ženy <>ženy 1r študenti 1. ročníka spolu = novoprijatí a ženy 1. ročníka sú rôzne od novoprijatých žien 

 Nesprávne ženy rozdiel  (študenti 1. ročníka spolu – ženy 1. ročníka) je menší ako rozdiel (novoprijatí spolu – ženy novoprijaté) 
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II. oddiel r0201 stĺ. 4  < stĺ. 5  v príslušnom riadku je v stĺpci 4 spolu menšie číslo ako v stĺpci 5 ženy (platí aj pre riadky 0202, 0204, 0205) 

 r0201 stĺ. 6 < stĺ. 7 v príslušnom riadku je v stĺpci 6 spolu menšie číslo ako v stĺpci 7 ženy (platí aj pre riadky 0202, 0204, 0205) 

 r0201 stĺ. 8 < stĺ. 9 v príslušnom riadku je v stĺpci 8 spolu menšie číslo ako v stĺpci 9 ženy (platí aj pre riadky 0202, 0204, 0205) 

 r0201 stĺ. 10 < stĺ. 11 v príslušnom riadku je v stĺpci 10 spolu menšie číslo ako v stĺpci 11 ženy (platí aj pre riadky 0202, 0204, 0205) 

 Nikto priamo zo školy? nie je vyplnený riadok 0201 resp. 0204 – žiaden novoprijatý neprišiel priamo zo školy 

 Súčet novoprijatých je 

rôzny od súčtu podľa 

odborov v oranžovo 

vyznačených poliach 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za novoprijatých v oddiele II. nesúhlasia s údajmi vyplnenými za 

študentov podľa odborov v oddiele I. na listoch I.den SR alebo I.ext SR. 
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IV. oddiel Súčet S2,  S3<>súčet podľa 

odborov v oranžovo 

vyznačených poliach 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za cudzincov podľa štátov v oddiele IV. nesúhlasia s údajmi 

vyplnenými za študentov podľa odborov v oddiele  I. na listoch I.den cudz alebo I.ext cudz (platí pre cudzincov 

spolu v stĺpci 2 aj ženy v stĺpci 3) 

 stĺ. 2 < stĺ. 3, stĺ. 4 < stĺ. 5 v príslušnom riadku je v stĺpci spolu (2 alebo 4) menšie číslo ako v stĺpci ženy (3 alebo 5) 

 stĺ. 2 < stĺ. 4 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 cudzinci spolu menšie číslo ako v stĺpci 4 z toho s trvalým pobytom spolu 

 stĺ. 3 < stĺ. 5 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 cudzinci ženy menšie číslo ako v stĺpci 5 z toho s trvalým pobytom ženy 

 S2 = S4 a S3 <> S5 cudzinci spolu = cudzinci s trvalým pobytom a cudzinci ženy sú rôzne od žien s trvalým pobytom 

 Nesprávne ženy v S3 alebo 

S5 

rozdiel  (cudzinci spolu – cudzinci ženy) je menší ako rozdiel (s trvalým pobytom spolu – s trvalým pobytom 

ženy) 

 nulové údaje je vyplnený kód štátu a nie sú vyplnené údaje o cudzincoch 
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V. oddiel S4 < S5 v príslušnom riadku je v stĺpci 4 1. ročník spolu menšie číslo ako v stĺpci 5 novoprijatí (platí pre riadky 0501 

a 0502) 

 r0501<r0502 S4 až S10 v príslušnom stĺpci je v riadku 0501 menšie číslo ako v riadku 0502 

 Novo ženy<>ženy 1r študenti 1. ročníka spolu = novoprijatí spolu a ženy 1. ročníka sú rôzne od novoprijatých žien (platí pre riadky 

0501 a 0502) 

 Nesprávne ženy v r0502 rozdiel  (študenti 1. ročníka spolu – novoprijatí spolu) je menší ako rozdiel (ženy 1. ročníka – ženy novoprijaté) 

(platí pre riadky 0501 a 0502) 

 r0503 < r0504 S4 až S10 v príslušnom stĺpci je v riadku 0503 menšie číslo ako v riadku 0504 

 r0504 s4+6 až 10<>s3 

r0505 až 0514 

súčet žien v riadku 0504 v stĺpcoch 4 + 6+7+8+9+10 sa nerovná súčtu žien v riadkoch 0505 až 0514 v stĺpci 3 

 r0504 až r0514 S4 < S5 v príslušnom riadku je v stĺpci 4 1. ročník spolu menšie číslo ako v stĺpci 5 novoprijatí (platí pre R 0504 až 0514) 

 r0505 až r0514 S2 < S3 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 študenti spolu menšie číslo ako v stĺpci 3 ženy (platí pre riadky 0505 až 0514) 
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VI. oddiel S2 r0601>0 a r0603=0 

alebo naopak 

v stĺpci 2 je vyplnený údaj počet štipendistov v riadku 0601 a v riadku 0603 nie je vyplnený údaj čiastka v Sk 

alebo naopak 

 S3 r0601>0 a r0603=0 

alebo naopak 

v stĺpci 3 je vyplnený údaj počet štipendistov v riadku 0601 a v riadku 0603 nie je vyplnený údaj čiastka v Sk 

alebo naopak 

 S4 r0602>0 a r0603=0 

alebo naopak 

v stĺpci 4 je vyplnený údaj počet štipendistov v riadku 0602 a v riadku 0603 nie je vyplnený údaj čiastka v Sk 

alebo naopak 

 Malý priemer Priemer vyplatených štipendií na jedného študenta je menší ako 10,- € 

 Veľký priemer Priemer vyplatených štipendií na jedného študenta je väčší ako 

sociálne štipendiá 3000,- € 

ostatné štipendiá 664,- € 

Priemer vyplatených štipendií na jedného študenta za celé obdobie je väčší ako 450,- € 
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Veková 

štruktúra 

Vyplnení 17-roční v žltých 

poliach - nepravdepodobný 

údaj - pravda? 

vyplnené údaje v riadku 0101 – 17-roční študenti resp. novoprijatí. Študenti vo veku 17 rokov sú výnimkou a údaj 

je potrebné overiť. 

 stĺ. 1 < stĺ. 2 v príslušnom riadku je v stĺpci 1 spolu menšie číslo ako v stĺpci 2 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 
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 stĺ. 3 < stĺ. 4 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 spolu menšie číslo ako v stĺpci 4 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 5 < stĺ. 6 v príslušnom riadku je v stĺpci 5 spolu menšie číslo ako v stĺpci 6 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 7 < stĺ. 8 v príslušnom riadku je v stĺpci 7 spolu menšie číslo ako v stĺpci 8 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 9 < stĺ. 10 v príslušnom riadku je v stĺpci 9 spolu menšie číslo ako v stĺpci 10 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 11 < stĺ. 12 v príslušnom riadku je v stĺpci 11 spolu menšie číslo ako v stĺpci 12 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 13 < stĺ. 14 v príslušnom riadku je v stĺpci 13 spolu menšie číslo ako v stĺpci 14 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 15 < stĺ. 16 v príslušnom riadku je v stĺpci 15 spolu menšie číslo ako v stĺpci 16 ženy (platí pre riadky 0101 až 0116) 

 stĺ. 1 < stĺ. 9 v príslušnom riadku je v stĺpci 1 študenti menšie číslo ako v stĺpci 9 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 

 stĺ. 2 < stĺ. 10 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 študenti menšie číslo ako v stĺpci 10 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 stĺ. 3 < stĺ. 11 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 študenti menšie číslo ako v stĺpci 11 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 stĺ. 4 < stĺ. 12 v príslušnom riadku je v stĺpci 4 študenti menšie číslo ako v stĺpci 12 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 stĺ. 5 < stĺ. 13 v príslušnom riadku je v stĺpci 5 študenti menšie číslo ako v stĺpci 13 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 stĺ. 6 < stĺ. 14 v príslušnom riadku je v stĺpci 6 študenti menšie číslo ako v stĺpci 14 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 stĺ. 7 < stĺ. 15 v príslušnom riadku je v stĺpci 7 študenti menšie číslo ako v stĺpci 15 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 stĺ. 8 < stĺ. 16 v príslušnom riadku je v stĺpci 8 študenti menšie číslo ako v stĺpci 16 z toho novoprijatí (platí pre R 0101 až 0116) 
 S1=S9 a S2<>S10 študenti v stĺpci 1 = novoprijatí v stĺpci 9 a ženy v stĺpci 2 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 10 (platí pre riadky 

0101 až 0116) 

 Zle ženy v S10 rozdiel  (študenti S1 – ženy S2) je menší ako rozdiel (novoprijatí S9 – ženy novoprijaté S10) (platí pre riadky 

0101 až 0116) 

 S3=S11 a S4<>S12 študenti v stĺpci 3 = novoprijatí v stĺpci 11 a ženy v stĺpci 4 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 12 (platí pre 

riadky 0101 až 0116) 

 Zle ženy v S12 rozdiel  (študenti S3 – ženy S4) je menší ako rozdiel (novoprijatí S11 – ženy novoprijaté S12) (platí pre riadky 

0101 až 0116) 

 S5=S13 a S6<>S14 študenti v stĺpci 5 = novoprijatí v stĺpci 13 a ženy v stĺpci 6 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 14 (platí pre 

riadky 0101 až 0116) 

 Zle ženy v S14 rozdiel  (študenti S5 – ženy S6) je menší ako rozdiel (novoprijatí S13 – ženy novoprijaté S14) (platí pre riadky 

0101 až 0116) 

 S7=S15 a S8<>S16 študenti v stĺpci 7 = novoprijatí v stĺpci 15 a ženy v stĺpci 8 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 16 (platí pre 

riadky 0101 až 0116) 

 Zle ženy v S16 rozdiel  (študenti S7 – ženy S8) je menší ako rozdiel (novoprijatí S15 – ženy novoprijaté S16) (platí pre riadky 

0101 až 0116) 

 Súčet študujúcich resp. 

novoprijatých je rôzny od 

súčtu podľa odborov v 

oranžovo vyznačených 

poliach 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za študentov a novoprijatých podľa veku nesúhlasia s údajmi 

vyplnenými za študentov podľa odborov v oddiele I.  
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FORMULÁR SV11_DOKTOR.xls          Naspäť na CHYBOVNÍK 

I. oddiel Samoplatci>CELKOM 

1. až 6. ročník (novo) 

v riadku samoplatcovia  je v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) v stĺpcoch spolu uvedené väčšie číslo ako 

v riadku študujúci celkom v stĺpcoch spolu 

 Samopl.ženy>CELKOM 

1. až 6. ročník ženy (novo) 

v riadku samoplatci je v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) v stĺpcoch ženy spolu uvedené väčšie číslo ako 

v riadku študujúci celkom v stĺpcoch ženy 

 Samopl. ženy > spolu 

1. až 6. ročník (novo) 

v riadku samoplatci je v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) v stĺpci ženy väčšie číslo ako v stĺpci spolu 

 Sam. novo > 1. ročník v riadku samoplatci v stĺpci novoprijatí je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník spolu  

 Sam. ženy novo > ženy 1. 

roč. 

v riadku samoplatci v stĺpci novoprijaté ženy je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník ženy 

 1. až 6. ročník  (novo) 

CELKOM ženy<>ženy 

samop. 

v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) - študenti v riadku celkom =  samoplatcovia a ženy celkom sú rôzne od 

samoplatcov žien 

 1. až 6. ročník CELKOM 

ženy nesedia na ženy opak. 

v príslušnom ročníku je rozdiel  (študenti spolu – opakujúci spolu) menší ako rozdiel (študenti ženy – opakujúce 

ženy) 

 1. až 6. ročník  (novo)  

CELKOM ženy nesedia na 

ženy sam. 

v príslušnom ročníku (resp. novoprijatí) je rozdiel  (študenti spolu – samoplatcovia spolu) menší ako rozdiel 

(študenti ženy – samoplatcovia ženy) 

riadky nulové údaje je vyplnený kód odboru alebo dĺžky štúdia a nie sú vyplnené údaje o študentoch 

odborov ŽENY 1. až 6., novo v uvedenom ročníku (resp. novoprijatých) je v stĺpci ženy väčšie číslo ako v stĺpci spolu 

 NOVO, NOVO ženy v stĺpci novoprijatí je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník – spolu resp. ženy 

 Nevyplnení novo novoprijatí = 0 a počet študentov v 1. ročníku je väčší ako 5 

 Novo ženy <>ženy 1r študenti 1. ročníka spolu = novoprijatí a ženy 1. ročníka sú rôzne od novoprijatých žien 

 Nesprávne ženy rozdiel  (študenti 1. ročníka spolu – ženy 1. ročníka) je menší ako rozdiel (novoprijatí spolu – ženy novoprijaté) 

IV. oddiel Súčet S2,  S3<>súčet podľa 

odborov v oranžovo 

vyznačených poliach 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za cudzincov podľa štátov v oddiele IV. nesúhlasia s údajmi 

vyplnenými za študentov podľa odborov v oddiele  I. na listoch I.den cudz alebo I.ext cudz (platí pre cudzincov 

spolu v stĺpci 2 aj ženy v stĺpci 3) 

 stĺ. 2 < stĺ. 3, stĺ. 4 < stĺ. 5 v príslušnom riadku je v stĺpci spolu (2 alebo 4) menšie číslo ako v stĺpci ženy (3 alebo 5) 

 stĺ. 2 < stĺ. 4 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 cudzinci spolu menšie číslo ako v stĺpci 4 z toho s trvalým pobytom spolu 

 stĺ. 3 < stĺ. 5 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 cudzinci ženy menšie číslo ako v stĺpci 5 z toho s trvalým pobytom ženy 

 S2 = S4 a S3 <> S5 cudzinci spolu = cudzinci s trvalým pobytom a cudzinci ženy sú rôzne od žien s trvalým pobytom 

 Nesprávne ženy v S3 alebo 

S5 

rozdiel  (cudzinci spolu – cudzinci ženy) je menší ako rozdiel (s trvalým pobytom spolu – s trvalým pobytom 

ženy) 

 nevyplnený štát sú vyplnené údaje o cudzincoch  a nie je vyplnený kód štátu 

 nulové údaje je vyplnený kód štátu a nie sú vyplnené údaje o cudzincoch 
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Veková 

štruktúra 

Vyplnení menej ako 23-

roční v žltých poliach - 

nepravdepodobný údaj - 

pravda? 

vyplnené údaje v riadku 0201 až 0203 – 20 až 22 - roční študenti resp. novoprijatí. Študenti doktorandi v tomto 

veku sú výnimkou a údaj je potrebné overiť. 

 stĺ. 1 < stĺ. 2 v príslušnom riadku je v stĺpci 1 spolu menšie číslo ako v stĺpci 2 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 3 < stĺ. 4 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 spolu menšie číslo ako v stĺpci 4 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 5 < stĺ. 6 v príslušnom riadku je v stĺpci 5 spolu menšie číslo ako v stĺpci 6 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 7 < stĺ. 8 v príslušnom riadku je v stĺpci 7 spolu menšie číslo ako v stĺpci 8 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 9 < stĺ. 10 v príslušnom riadku je v stĺpci 9 spolu menšie číslo ako v stĺpci 10 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 11 < stĺ. 12 v príslušnom riadku je v stĺpci 11 spolu menšie číslo ako v stĺpci 12 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 13 < stĺ. 14 v príslušnom riadku je v stĺpci 13 spolu menšie číslo ako v stĺpci 14 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 15 < stĺ. 16 v príslušnom riadku je v stĺpci 15 spolu menšie číslo ako v stĺpci 16 ženy (platí pre riadky 0201 až 0213) 

 stĺ. 1 < stĺ. 9 v príslušnom riadku je v stĺpci 1 študenti menšie číslo ako v stĺpci 9 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 

 stĺ. 2 < stĺ. 10 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 študenti menšie číslo ako v stĺpci 10 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 stĺ. 3 < stĺ. 11 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 študenti menšie číslo ako v stĺpci 11 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 stĺ. 4 < stĺ. 12 v príslušnom riadku je v stĺpci 4 študenti menšie číslo ako v stĺpci 12 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 stĺ. 5 < stĺ. 13 v príslušnom riadku je v stĺpci 5 študenti menšie číslo ako v stĺpci 13 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 stĺ. 6 < stĺ. 14 v príslušnom riadku je v stĺpci 6 študenti menšie číslo ako v stĺpci 14 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 stĺ. 7 < stĺ. 15 v príslušnom riadku je v stĺpci 7 študenti menšie číslo ako v stĺpci 15 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 stĺ. 8 < stĺ. 16 v príslušnom riadku je v stĺpci 8 študenti menšie číslo ako v stĺpci 16 z toho novoprijatí (platí pre riadky 0201 až 

0213) 
 S1=S9 a S2<>S10 študenti v stĺpci 1 = novoprijatí v stĺpci 9 a ženy v stĺpci 2 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 10 (platí pre riadky 

0201 až 0213) 

 Zle ženy v S10 rozdiel  (študenti S1 – ženy S2) je menší ako rozdiel (novoprijatí S9 – ženy novoprijaté S10) (platí pre riadky 

0201 až 0213) 

 S3=S11 a S4<>S12 študenti v stĺpci 3 = novoprijatí v stĺpci 11 a ženy v stĺpci 4 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 12 (platí pre 

riadky 0201 až 0213) 

 Zle ženy v S12 rozdiel  (študenti S3 – ženy S4) je menší ako rozdiel (novoprijatí S11 – ženy novoprijaté S12) (platí pre riadky 

0201 až 0213) 
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 S5=S13 a S6<>S14 študenti v stĺpci 5 = novoprijatí v stĺpci 13 a ženy v stĺpci 6 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 14 (platí pre 

riadky 0201 až 0213) 

 Zle ženy v S14 rozdiel  (študenti S5 – ženy S6) je menší ako rozdiel (novoprijatí S13 – ženy novoprijaté S14) (platí pre riadky 

0201 až 0213) 

 S7=S15 a S8<>S16 študenti v stĺpci 7 = novoprijatí v stĺpci 15 a ženy v stĺpci 8 sú rôzne novoprijatých žien v stĺpci 16 (platí pre 

riadky 0201 až 0213) 

 Zle ženy v S16 rozdiel  (študenti S7 – ženy S8) je menší ako rozdiel (novoprijatí S15 – ženy novoprijaté S16) (platí pre riadky 

0201 až 0213) 

 Súčet študujúcich resp. 

novoprijatých je rôzny od 

súčtu podľa odborov v 

oranžovo vyznačených 

poliach 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za študentov a novoprijatých podľa veku nesúhlasia s údajmi 

vyplnenými za študentov podľa odborov v oddiele I.  
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FORMULÁR SV11_UCITEL.xls          Naspäť na CHYBOVNÍK 

 

 
 

VII. oddiel stĺ. 2 < stĺ. 3,  stĺ. 4 < stĺ. 5 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 (4) spolu  menšie číslo ako v stĺpci 3 (5) ženy (platí pre riadky 0701 až 0715) 

 r0702 < r0703 stĺ. 2 až stĺ. 5 v príslušnom stĺpci je v riadku 0702 profesori spolu menšie číslo ako v riadku 0703 z toho s ak. titulom prof. 

 r0702 < r0704+0705 stĺ. 2 

až stĺ. 5 

v príslušnom stĺpci je v riadku 0702 profesori spolu menšie číslo ako v súčte riadkov 0704 + 0705 z toho s 

hodnosťou 

 r0706 < r0707 stĺ. 2 až stĺ. 5 v príslušnom stĺpci je v riadku 0706 docenti spolu menšie číslo ako v riadku 0707 z toho s ak. titulom prof. 

 r0706 < r0708+0709 stĺ. 2 

až stĺ. 5 

v príslušnom stĺpci je v riadku 0706 docenti spolu menšie číslo ako v súčte riadkov 0708 + 0709 z toho s 

hodnosťou 

 r0710 < r0711 stĺ. 2 až stĺ. 5 v príslušnom stĺpci je v riadku 0710 odborní asistenti spolu menšie číslo ako v riadku 0711 z toho s hodnosťou 

 Prof. bez ved. hodnosti  

stĺ.2 až stĺ. 5? 

v príslušnom stĺpci je v riadku 0702 profesori spolu väčšie číslo ako v súčte riadkov 0704 + 0705 z toho 

s hodnosťou – niektorý profesor nemá vedeckú hodnosť 

 Ak. titul = 0 v R0703 v príslušnom stĺpci je v riadku 0702 profesori spolu väčšie číslo ako 2 a v riadku 0703 z toho s akademickým 

titulom profesor je 0  – žiaden profesor nemá akademický titul 

 Nesprávne ženy  

v r0703 stĺ. 3 alebo 5 

profesori spolu (R0702 S2) = profesori z ak. titulom (R0703 S2) a počet žien  v R0702 S3 je rôzny od počtu žien 

v R0703 S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (profesori spolu R0702S2 – profesori ženy R0702S3) je menší ako rozdiel (z ak. titulom spolu R0703S2 
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– z ak. titulom ženy R0703S3) (platí aj pre stĺpec 5) 

 Nesprávne ženy 

v r0704 stĺ. 3 alebo 5 

profesori spolu (R0702 S2) = profesori z DrSc. (R0704 S2) a počet žien  v R0702 S3 je rôzny od počtu žien 

v R0704 S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (profesori spolu R0702S2 – profesori ženy R0702S3) je menší ako rozdiel (DrSc. spolu R0704S2 – 

DrSc. ženy R0704S3) (platí aj pre stĺpec 5) 

 Nesprávne ženy 

v r0705 stĺ. 3 alebo 5 

profesori spolu (R0702 S2) = profesori z CSc. (R0705 S2) a počet žien  v R0702 S3 je rôzny od počtu žien 

v R0705 S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (profesori spolu R0702S2 – profesori ženy R0702S3) je menší ako rozdiel (CSc. spolu R0705S2 – CSc. 

ženy R0705S3) (platí aj pre stĺpec 5) 

 Doc. bez ved. hodnosti  

stĺ.2 až stĺ. 5? 

v príslušnom stĺpci je v riadku 0706 docenti spolu väčšie číslo ako v súčte riadkov 0708 + 0709 z toho 

s hodnosťou – niektorý docent nemá vedeckú hodnosť 

 Nesprávne ženy 

v r0707 stĺ. 3 alebo 5 

docenti spolu (R0706 S2) = docenti z ak. titulom (R0707 S2) a počet žien  v R0706 S3 je rôzny od počtu žien 

v R0707 S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (docenti spolu R0706S2 – docenti ženy R0706S3) je menší ako rozdiel (z ak. titulom spolu R0707S2 – 

z ak. titulom ženy R0707S3) (platí aj pre stĺpec 5) 

 Nesprávne ženy 

v r0708 stĺ. 3 alebo 5 

docenti spolu (R0706 S2) = docenti DrSc. (R0708 S2) a počet žien  v R0706 S3 je rôzny od počtu žien v R0708 

S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (docenti spolu R0706S2 – docenti ženy R0706S3) je menší ako rozdiel (DrSc. spolu R0708S2 – DrSc. 

ženy R0708S3) (platí aj pre stĺpec 5) 

 Nesprávne ženy 

v r0709 stĺ. 3 alebo 5 

docenti spolu (R0706 S2) = docenti CSc. (R0709 S2) a počet žien  v R0706 S3 je rôzny od počtu žien v R0709 

S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (docenti spolu R0706S2 – docenti ženy R0706S3) je menší ako rozdiel (CSc. spolu R0709S2 – CSc. 

ženy R0709S3) (platí aj pre stĺpec 5) 

 Nesprávne ženy 

 v r0711 stĺ. 3 alebo 5 

odb. asistenti spolu (R0710 S2) = odb. asistenti CSc. (R0711 S2) a počet žien  v R0710 S3 je rôzny od počtu 

žien v R0711 S3 (platí aj pre stĺpec 5) 

alebo  

rozdiel  (odb. asistenti spolu R0710S2 – odb. asistenti ženy R0710S3) je menší ako rozdiel (CSc. spolu 

R0711S2 – CSc. ženy R0711S3) (platí aj pre stĺpec 5) 
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VIII. oddiel stĺ. 2 < stĺ. 3 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 3 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 stĺ. 4 < stĺ. 5 v príslušnom riadku je v stĺpci 4 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 5 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 stĺ. 6 < stĺ. 7 v príslušnom riadku je v stĺpci 6 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 7 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 stĺ. 8 < stĺ. 9 v príslušnom riadku je v stĺpci 8 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 9 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 stĺ. 10 < stĺ. 11 v príslušnom riadku je v stĺpci 10 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 11 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 stĺ. 12 < stĺ. 13 v príslušnom riadku je v stĺpci 12 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 13 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 stĺ. 14 < stĺ. 15 v príslušnom riadku je v stĺpci 14 spolu  menšie číslo ako v stĺpci 15 ženy (platí pre riadky 0801 až 0810) 

 Nízky vek v žltých poliach 

- nepravdepodobný údaj - 

pravda? 

nízky vek profesorov (menej ako 30 rokov) resp. docentov (menej ako 25 rokov) 

 Súčet učiteľov v odd. VIII. 

je rôzny od súčtu v odd. 

VII. v oranžovo 

vyznačených poliach" 

medzi oddielová kontrola na VII. odd. – údaje za učiteľov podľa veku nesúhlasia s údajmi vyplnenými za 

učiteľov v oddiele VII. Údaje v oddiele VIII. sú súčtom za učiteľov na ustanovený pracovný čas (plný úväzok) 

a kratší pracovný čas. 
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FORMULÁR SV11_U3VEKU.xls          Naspäť na CHYBOVNÍK 

I. oddiel nevyplnený odbor sú vyplnené údaje o študentoch  a nie je vyplnený názov odboru 

 nulové údaje je vyplnený názov odboru a nie sú vyplnené údaje o študentoch 

 ŽENY 1. až 6., novo v uvedenom ročníku (resp. novoprijatých) je v stĺpci ženy väčšie číslo ako v stĺpci spolu 

 NOVO, NOVO ženy v stĺpci novoprijatí je uvedené väčšie číslo ako v stĺpci 1. ročník – spolu resp. ženy 

 Nevyplnení novo novoprijatí = 0 a počet študentov v 1. ročníku je väčší ako 5 

 Novo ženy <>ženy 1r študenti 1. ročníka spolu = novoprijatí a ženy 1. ročníka sú rôzne od novoprijatých žien 
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FORMULÁR SV12_RIADNE.xls          Naspäť na CHYBOVNÍK 
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I. oddiel nulové údaje je vyplnený kód odboru, dĺžky alebo druhu štúdia a nie sú vyplnené údaje o absolventoch 

 Stĺpec 3 je väčší ako stĺpec 2 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 ženy väčšie číslo ako v stĺpci 2 spolu (rovnaká kontrola platí aj pre všetky 

ostatné stĺpce) 
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Veková 

štruktúra 

Vyplnení 17 až 20 (22) roční 

v žltých poliach – 

nepravdepodobný údaj – 

pravda? 

nízky vek absolventov s 1. diplomom (menej ako 20 rokov) resp. absolventov s 2. diplomom (menej ako 22 

rokov) 

 Stĺpec 2 je väčší ako stĺpec 1 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 ženy väčšie číslo ako v stĺpci 1 spolu (rovnaká kontrola platí aj pre všetky 

ostatné stĺpce) 

 Súčet podľa veku je rôzny od 

súčtu podľa odborov 

v oranžovo vyznačených 

stĺpcoch 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za absolventov podľa veku nesúhlasia s údajmi vyplnenými za 

absolventov podľa odborov v oddiele I. 
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FORMULÁR SV12_DOKTOR.xls          Naspäť na CHYBOVNÍK 

I. oddiel údaje je vyplnený kód odboru, dĺžky alebo druhu štúdia a nie sú vyplnené údaje o absolventoch 

 Stĺpec 3 je väčší ako stĺpec 2 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 ženy väčšie číslo ako v stĺpci 2 spolu (rovnaká kontrola platí aj pre všetky 

ostatné stĺpce) 

 

Veková 

štruktúra 

Vyplnení 20 až 24-roční v 

žltých poliach - 

nepravdepodobný údaj - 

pravda? 

nízky vek absolventov doktorandského štúdia (menej ako 24 rokov) 

 Stĺpec 2 je väčší ako stĺpec 1 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 ženy väčšie číslo ako v stĺpci 1 spolu (rovnaká kontrola platí aj pre všetky 

ostatné stĺpce) 

 Súčet podľa veku je rôzny od 

súčtu podľa odborov 

v oranžovo vyznačených 

stĺpcoch 

medzi oddielová kontrola na I. odd. – údaje za absolventov podľa veku nesúhlasia s údajmi vyplnenými za 

absolventov podľa odborov v oddiele I. 

 

FORMULÁR SV12_RIGA.xls 

I. oddiel odbor sú vyplnené údaje o absolventoch  a nie je vyplnený kód odboru 

 údaje je vyplnený kód odboru, dĺžky alebo druhu štúdia a nie sú vyplnené údaje o absolventoch 

 Stĺpec 3 je väčší ako stĺpec 2 v príslušnom riadku je v stĺpci 3 ženy väčšie číslo ako v stĺpci 2 spolu 

 

Veková 

štruktúra 

Vyplnení 17 až 23-roční v 

žltých poliach - 

nepravdepodobný údaj - 

pravda? 

nízky vek absolventov doktorandského štúdia (menej ako 24 rokov) 

 Stĺpec 2 je väčší ako stĺpec 1 v príslušnom riadku je v stĺpci 2 ženy väčšie číslo ako v stĺpci 1 spolu 

 

 

FORMULÁR SV12_U3VEKU.xls 

I. oddiel nulové údaje je vyplnený názov odboru a nie sú vyplnené údaje o študentoch 

 ŽENY  v stĺpci ženy väčšie číslo ako v stĺpci spolu 

 


