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ÚVOD 

Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vyplňovania a spracovania výkazu, vyplňovanie 

identifikačnej časti výkazu a číselníky sú uvedené vo Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie 

štatistických výkazov rezortu MŠVVaŠ SR.  

Všeobecné pokyny, elektronická forma výkazu (EXCEL) a metodický pokyn pre 

vyplnenie výkazu (DOC, PDF), ktoré sa každoročne aktualizujú v priebehu mája až júla pre 

nasledujúci školský rok, sú uvedené na stránke www.cvtisr.sk – v sekcii:  

Informácie o školstve – ZBER ÚDAJOV – Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) 

 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

1. Metodický pokyn určuje rozsah a spôsob vyplňovania a predkladania ročného štatistického 

výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 20 – 01, ktorý obsahuje údaje o vysokoškolskom internáte podľa 

stavu k 31.12. kalendárneho roku. 

2. Metodický pokyn je záväzný pre všetky vysokoškolské internáty, ktoré vypĺňajú štatistický 

výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 20 – 01. 

3. Za nesplnenie, chybné alebo oneskorené splnenie spravodajskej povinnosti zodpovedá 

organizácia (spravodajská jednotka).  

4. Vyplnený výkaz, s pečiatkou spravodajskej jednotky, musí mať na vyhradenom mieste 

uvedené: 

 meno a priezvisko, tel. kontakt a e-mail zamestnanca, ktorý výkaz zostavil, 

 podpis vedúceho (zástupcu) spravodajskej jednotky, ktorý v rámci svojej funkcie  

podpisom potvrdzuje správnosť údajov vo výkaze, 

 dátum odoslania výkazu. 

 

 

SPÔSOB PREDKLADANIA A SPRACOVANIA VÝKAZU 

1. Spravodajská jednotka – vysokoškolský internát vyplní výkaz podľa stavu k 31.12. sledovaného 

kalendárneho roka. Internát odošle výkaz do 10.1. rektorátu vysokej školy. 

2. Rektorát (správa internátu) odošle sumár za všetky internáty spolu s jednotkovými výkazmi  

do 20.1. CVTI SR, oddeleniu štatistiky a služieb. 

 

 

VYPLŇOVANIE ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 20 – 01 

Textová časť – vyplníte podľa predtlače. 

Identifikačná časť – uvediete identifikačné číslo internátu, ak internát nemá pridelené 

samostatné IČO, uvediete identifikačné číslo nadriadenej organizácie.  

Okres – vyplníte 3-miestny číselný kód podľa číselníka č. 1 (príloha). Tento kód vyjadruje 

územie sídla internátu. 

Prevádzkar – vyplníte 1-miestny číselný kód: 

1 – internát verejnej vysokej školy 

5 – internát súkromnej vysokej školy 

 

 

http://www.cvtisr.sk/


CVTI SR, oddelenie štatistiky a služieb, aktualizované: máj 2022 

3 

 

I. oddiel - Kapacity a zamestnanci internátov 
 

(v jednotlivých riadkoch uvediete počet, výmeru v m²  – spolu v stĺpci 2) 
 

Riadok  0101 – počet internátov – vypĺňa rektorát , dekanát, správa internátu. 

Riadok  0102 – z riadku 0101  počet  internátov  v ekonomickom prenájme. 

Riadok  0103 – lôžková kapacita projektovaná alebo stanovená hygienikom. Ak kapacita nie je  

projektovaná alebo stanovená, vypočíta sa ako podiel celkovej plochy spálni v m² a 8 m².  

Ak sa lôžková kapacita zmenila – dôvody uvediete v komentári! 

 

V riadkoch 0104 až 0108 – počet izieb podľa projektovanej kapacity.  

Súčet izieb s príslušným počtom lôžok = lôžkovej kapacite projektovanej (riadok 0103). 

 

Napr.:  počet 1 lôžkových izieb = 10  (1 x 10 = 10 lôžok) 

 počet 2 lôžkových izieb = 20  (2 x 20 = 40 lôžok) 

 počet 3 lôžkových izieb = 30  (3 x 30 = 90 lôžok) 

Súčet: 10 + 40 + 90 = 140 – lôžková kapacita projektovaná (riadok 0103) 

 

Riadok  0109 – počet izieb, ktoré majú pripojenie na internet, WiFi. 

Riadok  0110 – počet bezbariérových izieb. 

Riadok  0111 – výmera ubytovacích miestností v m² spolu.  

Riadok  0112 – z riadku 0111 uvediete miestnosti v m² obývané neštudentami. 

Riadok  0113 – výmera spoločenských miestností v m² (klubovne, študovne a pod.). 

Riadok  0114 – z riadku 0113 uvediete miestnosti v m² s pripojením na internet (WiFi). 

Riadok  0115 – prepočítaný priemerný evidenčný počet len zamestnancov internátu. 

KONTROLA 

R 0103 = R 0104 + R 0105 x 2 + R 0106 x 3 + R 0107 x 4 + R 0108 x n 

R 0111 ≥ R 0112 

R 0113 ≥ R 0114 

Kontrolný súčet: R 0116 = R 0101 + ..... + R 0115 

 

II. oddiel - Ubytovaní v internáte 
 

(v jednotlivých riadkoch uvediete počet – spolu v stĺpci 2 a z toho ženy v stĺpci 3) 

 

Riadok  0201 – počet všetkých osôb ubytovaných v internáte. 

Riadok  0202 – počet ubytovaných študentov slovenskej štátnej príslušnosti. 

Riadok  0203 – počet ubytovaných študentov inej štátnej príslušnosti. 

Riadok  0204 – počet ubytovaných – ostatní. 

Riadok  0205 – z riadku 0201 ubytovaní provizórne v izbách. 

Riadok  0206 – z riadku 0201 ubytovaní provizórne mimo izieb. 

Riadok  0207 – počet študentov ubytovaných mimo internátu na základe zmluvy.  

Ide o ubytovanie študentov mimo priestorov internátu, ktoré je financované z prostriedkov VŠ  

(napr. v podnikových ubytovniach, súkromných bytoch, prostredníctvom cestovných kancelárií). 

Ak škola nemá internát, ale zabezpečuje ubytovanie študentov na základe zmluvy mimo 

internátov VŠ a internátov SŠ, vyplní riadok 0207. 

 

Riadok 0208 – z riadkov 0202 a 0203 počet manželských párov ubytovaných v internáte. 

Riadok 0209 – počet nevybavených žiadostí o umiestnenie v internáte. 
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KONTROLA 

R 0201 = R 0202 + R 0203 + R 0204 

R 0201 > R 0205 + R 0206 

R 0208 ≤ (R 0202 + R 0203) / 2  –  platí pri zhodnom počte mužov a žien alebo  

R 0208 ≤ ako menší počet (mužov alebo žien) z R 0202 + R 0203 – platí pri rôznom počte 

mužov a žien  

Kontrolný súčet: R 0216 = R 0201 + ..... + R 0209 

 

ZÁVER 

V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazu sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR 

Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb: 02/6929 5622,  jozef.petrik@cvtisr.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jozef.petrik@cvtisr.sk
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PRÍLOHA 

 

Číselník č.1 - okres 
101 Bratislava I 501 Bytča 701 Bardejov 

102 Bratislava II 502 Čadca 702 Humenné 

103 Bratislava III 503 Dolný Kubín 703 Kežmarok 

104 Bratislava IV 504 Kysucké Nové Mesto 704 Levoča 

105 Bratislava V 505 Liptovský Mikuláš 705 Medzilaborce 

106 Malacky 506 Martin 706 Poprad 

107 Pezinok 507 Námestovo 707 Prešov 

108 Senec 508 Ružomberok 708 Sabinov 

201 Dunajská Streda 509 Turčianske Teplice 709 Snina 

202 Galanta 510 Tvrdošín 710 Stará Ľubovňa 

203 Hlohovec 511 Žilina 711 Stropkov 

204 Piešťany 601 Banská Bystrica 712 Svidník 

205 Senica 602 Banská Štiavnica 713 Vranov nad Topľou 

206 Skalica 603 Brezno 801 Gelnica 

207 Trnava 604 Detva 802 Košice I 

301 Bánovce nad Bebravou 605 Krupina 803 Košice II 

302 Ilava 606 Lučenec 804 Košice III 

303 Myjava 607 Poltár 805 Košice IV 

304 Nové Mesto nad Váhom 608 Revúca 806 Košice – okolie 

305 Partizánske 609 Rimavská Sobota 807 Michalovce 

306 Považská Bystrica 610 Veľký Krtíš 808 Rožňava 

307 Prievidza 611 Zvolen 809 Sobrance 

308 Púchov 612 Žarnovica 810 Spišská Nová Ves 

309 Trenčín 613 Žiar nad Hronom 811 Trebišov 

401 Komárno     

402 Levice     

403 Nitra     

404 Nové Zámky     

405 Šaľa     

406 Topoľčany     

407 Zlaté Moravce     

 


