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I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

1. Smernice určujú rozsah a spôsob vyplňovania a predkladania štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ 

SR) 12 - 01 o absolventoch vysokých škôl určeného pre automatizované spracovanie údajov podľa 

stavu k 31.12. kalendárneho roka. 

2. Smernice sú záväzné pre všetky spravodajské jednotky (vysoké školy – rektoráty a fakulty) ďalej 

VŠ. 

3. Za prípadné nesplnenie, chybné alebo oneskorené plnenie spravodajskej povinnosti nesie 

zodpovednosť vždy VŠ. 

4. Vyplnené údaje musia byť jednoznačné a čitateľné vo všetkých vyhotoveniach výkazu. 

5. Oprava údajov vo výkaze je prípustná do 30 dní od schváleného termínu predloženia výkazu. 

6. Vyplnené výkazy, opečiatkované pečiatkou vykazujúcej jednotky, musia mať na vyhradených 

miestach uvedené: 

a/ meno, telefonické spojenie a e-mail zamestnancov, ktorí výkaz zostavili, 

b/ podpis vedúceho vykazujúcej jednotky alebo zástupcu, ktorý v rámci svojej funkcie svojim 

podpisom potvrdzuje správnosť informácií obsiahnutých vo výkaze, 

c/ dátum odoslania výkazu. 

Výkaz odoslaný bez podpisu zodpovedných zamestnancov alebo pečiatky sa pokladá za neúplný. 

 

II. SPÔSOB PREDKLADANIA A SPRACOVANIA VÝKAZU 

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 12 – 01 vyplníte do elektronickej verzie výkazov – formuláre vo formáte 

Excel. Prvú verziu vyplneného formuláru VŠ odošle elektronickou poštou na predbežnú kontrolu 

CVTI SR. Zodpovedný zamestnanec CVTI SR údaje po formálnej stránke skontroluje                         

a  po odsúhlasení správnosti údajov vyplnených vo formulároch, VŠ formuláre 

vytlačí, opečiatkuje, podpíše a doručí 1x CVTI SR. 

Výkaz sa spracováva podľa stavu k 31.12. Konečná verzia formulárov, ktoré potrebujete 

k spracovaniu, bude sprístupnená na internetovej stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-

kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr  10. decembra. 

 

III. VYPLŇOVANIE ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU  

Sledované ukazovatele vyplníte do elektronickej verzie výkazov (súbory formátu Excel). 

Formuláre obsahujú základné kontroly a nadväznosti údajov a oddielov výkazu. 

Postup práce s elektronickými formulármi je popísaný v súbore Odporúčania.DOC 

Riadky (ďalej len R) a stĺpce (ďalej len S), ktoré pri sledovanej škole (fakulte) neprichádzajú  

do úvahy alebo obsahujú ukazovatele, ktoré sa v sledovanej škole (fakulte) nevyskytujú, ostávajú 

prázdne, neprečiarkujú sa. Nevyplnený údaj sa pokladá za nulový. 

Použité pojmy: 

 „spojené“ štúdium – je spojenie I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku 

 „druh“ štúdia – kombinácia stupňa a metódy štúdia 

Pri vyplňovaní postupujte presne podľa týchto smerníc! 

VÝKAZ ŠKOL (MŠVVŠ SR) 12 - 01 

O ABSOLVENTOCH VYSOKÝCH ŠKÔL 

Výkaz sa vypĺňa zvlášť za: 

 vysokoškolské štúdium- I. a II. stupeň (I  oddiel) – súbor SV12_riadne.XLS 

 vysokoškolské štúdium – III .stupeň (II.  oddiel) – súbor SV12_doktor.XLS 

 rigorózne skúšky (I. oddiel) – súbor SV12_riga.XLS 

 Univerzita tretieho veku (I. oddiel) – súbor SV12_U3veku.XLS 

Súčasťou jednotlivých súborov sú aj údaje o vekovej štruktúre absolventov.  

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr
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Výkaz sa zostavuje za celý kalendárny rok a uvedú sa v ňom počty absolventov jednotlivých 

študijných odborov a programov dennej a externej formy štúdia, ktorí od 1. januára do 31. decembra 

úspešne ukončili štúdium. 

Identifikačná časť: 
Identifikačné číslo organizácie – vyplní sa číselný kód školy - IČO. 

Fakulta – povinný 4 miestny číselný kód. Číselník škôl a fakúlt nájdete v súbore Ciselníky.xls. 

 

I. oddiel Absolventi I. a II. stupňa štúdia v  kalendárnom roku 

 Uvediete počet absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium v I. stupni (bakalárske štúdium), 

v II. stupni alebo v „spojenom“ štúdiu v sledovanom kalendárnom roku. Absolventov rozpíšete podľa 

formy štúdia, študijných odborov a programov, dĺžky a druhu štúdia.  

stĺpec a – číselný kód študijného odboru alebo študijného programu. Stupeň vzdelania určuje piata 

pozícia v kóde študijného odboru, programu:  

 

Stupeň podľa  

5-tej pozícii 

popis 

xxxxPxx 
I. stupeň – bakalárske – vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním 

profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov (momentálne nie je) 

xxxxRxx 
I. stupeň – bakalárske – vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním 

bakalárskych študijných programov  

xxxxSxx 
II. stupeň – „spojené“ vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterských, 

inžinierskych a doktorských študijných programov 

xxxxTxx 

II. stupeň –vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho 

vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných 

programov 

stĺpec b – názov študijného odboru alebo študijného programu 

stĺpec c – štandardná dĺžka štúdia uvádza sa v rokoch v tvare x.x (napr: 5.0, 3.5, 4.0, 2.0 a pod.).  

stĺpec d – „druh“ štúdia v tvare xx. Kód druhu štúdia je kombináciou stupňa vzdelania a metódy 

štúdia 

 

Metóda štúdia 

Prezenčná metóda je v prevažnej miere charakterizovaná vyučovaním s priamym kontaktom učiteľa 

so študentom a to formou prednášok, seminárov, cvičení, laboratórnych cvičení, konzultácií, kurzov, 

odbornej praxe a ďalších foriem výučby, ktoré sa konajú podľa pravidelného, spravidla týždenného, 

rozvrhu. 

Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí, multimediálnych 

prostriedkov a iných prostriedkov komunikácie. Učiteľ pri tejto metóde prevažne neprichádza            

do priameho kontaktu so študentom. 

Pri kombinovanej metóde sa približne v rovnakej miere uplatňujú princípy prezenčnej a dištančnej 

metódy štúdia. 
 

1. pozícia = stupeň: 2. pozícia = metóda štúdia: 

1 – I. stupeň vysokoškolského štúdia 1 – prezenčná 

2 – II. stupeň vysokoškolského štúdia – pokračujúce po Bc. 2 – dištančná 

3 – spojenie I. a II. stupňa do jedného celku – „spojené“ štúdium 3 – kombinovaná 
 

 

Číselník druhu štúdia - prípustné kombinácie pre: 

I. stupeň vysokoškolského štúdia 

11 – bakalárske štúdium v prezenčnej metóde štúdia 

12 – bakalárske štúdium v dištančnej metóde štúdia 

13 - bakalárske štúdium v kombinovanej metóde štúdia 
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II. stupeň vysokoškolského štúdia (po dosiahnutí akademického titulu bakalár pokračuje v II. stupni 

štúdia) 

21 - II. stupeň v prezenčnej metóde štúdia 

22 - II. stupeň v dištančnej metóde štúdia 

23 - II. stupeň v kombinovanej metóde štúdia 

Spojenie I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku – „spojené“ štúdium 

31 - „spojené“ štúdium v prezenčnej metóde štúdia 

32 - „spojené“ štúdium v dištančnej metóde štúdia 

33 - „spojené“ štúdium v kombinovanej metóde štúdia 

Kontrola 

S2  S3 S6  S7 

S4  S5 S8  S9 

 R0126 = R0101 + R0102 + ...+ R0119 

 

 

I. oddiel – absolventi rigoróznych skúšok 

Uvediete počet absolventov, ktorí v sledovanom kalendárnom roku úspešné vykonali 

rigorózne skúšky (vrátane cudzincov). Absolventov podľa študijných odborov, programov vypíšete   

na samostatný výkaz  Škol (MŠVVŠ SR) 12 - 01 - I. oddiel S2 a S3 

Kontrola 

R0126 S2 = R0326 S17 

R0126 S3 = R0326 S18 

stĺpec a - číselný kód študijného odboru alebo programu podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou 

sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Stupeň vzdelania určuje piata pozícia v kóde 

študijného odboru, programu: Pre rigorózne skúšky musí byť na 5. pozícií v číselnom kóde odboru, 

programu vždy „U 

xxxxUxx – absolventi rigoróznych skúšok 

stĺpec b – názov študijného odboru alebo programu 

 

II. oddiel Absolventi doktorandského štúdia v  kalendárnom roku  

Uvediete počet absolventov doktorandského štúdia, ktorí úspešne ukončili  III. stupeň 

vysokoškolského štúdia (t.j. bol im udelený titul pre III. stupeň  - PhD, ArtD., ThLic.) 

Kontrola 

S2  S3 S8  S9 

S4  S5 S10  S11 

S6  S7 R0226 = R0201 + R0202 + ...+ R0219 

stĺpec a - číselný kód študijného odboru alebo programu podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou 

sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Stupeň vzdelania určuje piata pozícia v kóde 

študijného odboru, programu: Pre absolventov  doktorandského štúdia musí byť na 5. pozícií v číselnom 

kóde odboru, programu vždy „V“. 

xxxxVxx – doktorandské štúdium – III. stupeň 

stĺpec b – názov študijného odboru alebo programu 

stĺpec c – štandardná dĺžka štúdia uvádza sa v rokoch v tvare x.x (napr: 3.0, 4.0, 5.0 a pod.).  

stĺpec d – „druh“ štúdia  - pre doktorandské štúdium je druh štúdia = 99. 

 

Poznámka: 

 V stĺpcoch 2 až 9 uvediete počet absolventov na škole, fakulte podľa formy štúdia. 

 V stĺpcoch 10 a 11 uvediete počet absolventov v externých vzdelávacích inštitúciách (údaj nie je 

zahrnutý v stĺpcoch 2 až 9, sleduje sa zvlášť). 
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III. oddiel Veková štruktúra absolventov I. a II. stupňa štúdia 
 

Veková štruktúra absolventov sa sleduje zvlášť za: 

I. stupeň – absolventi bakalárskeho štúdia 

II. stupeň – absolventi II. stupňa, ktorí majú ukončený aj I. stupeň  

II. stupeň – absolventi II. stupňa, ktorí nemajú ukončený I. stupeň – absolventi „spojeného“ štúdia 

 

Základné väzby medzi I. a III. oddielom 

I. oddiel  III. oddiel 

štúdium I. - bakalári  1. diplom 

R0126 S2 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S1  

R0126 S3 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S2  

R0126 S4 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S3  

R0126 S5 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S4  

R0126 S6 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S5  

R0126 S7 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S6  

R0126 S8 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S7 

R0126 S9 a druh štúdia = 11,12,13 = R0326 S8 

štúdium  II. stupňa  2. diplom 

R0126 S2 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S9 

R0126 S3 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S10 

R0126 S4 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S11 

R0126 S5 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S12 

R0126 S6 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S13 

R0126 S7 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S14 

R0126 S8 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S15 

R0126 S9 a druh štúdia = 21,22,23 = R0326 S16 

štúdium II. stupňa – „spojené“ štúdium  1. diplom 

R0126 S2 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S1  

R0126 S3 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S2  

R0126 S4 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S3  

R0126 S5 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S4  

R0126 S6 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S5  

R0126 S7 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S6  

R0126 S8 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S7 

R0126 S9 a druh štúdia = 31,32,33 = R0326 S8 

 

rigorózne skúšky  

R0126 S2 = R0326 S17 

R0126 S3 = R0326 S18 

Poznámka: 

1. diplom – absolventi bakalárskeho štúdia (I. stupeň) a absolventi, ktorí nemajú bakalárske skúšky 

(„spojené“ štúdium I. a II. stupňa do jedného celku) 

 2. diplom – absolventi II. stupňa, ktorí v predchádzajúcich rokoch úspešne vykonali bakalárske 

skúšky (majú už bakalársky diplom v rovnakom alebo príbuznom študijnom 

programe) 

 rigorózne skúšky – počet absolventov, ktorí v sledovanom kalendárnom roku úspešné vykonali 

rigorózne skúšky. 
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IV. oddiel Veková štruktúra absolventov doktorandského štúdia 
 

Základné väzby medzi II. a IV. oddielom 

II. oddiel  IV. oddiel 

doktorandské štúdium   

R0226 S2 = R0426 S1 

R0226 S3 = R0426 S2 

R0226 S4 = R0426 S3 

R0226 S5 = R0426 S4 

R0226 S6 = R0426 S5 

R0226 S7 = R0426 S6 

R0226 S8 = R0426 S7 

R0226 S9 = R0426 S8 

R0226 S10 = R0426 S9 

R0226 S11 = R0426 S10 
 

 

 

 

UPOZORNENIE 

V prípade nejasností pri vypĺňaní výkazov sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR Bratislava, 

oddelenie štatistiky a služieb, telefón: 02/692 95 626 alebo na e-mail: gabriela.slodickova@cvtisr.sk . 

mailto:gabriela.slodickova@cvtisr.sk

