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Metodický pokyn č. 3/2005 – VŠ
k vyplňovaniu dát úlohy Prijímacie konanie na vysoké školy na ak. rok 2005/2006
Ústav informácií a prognóz školstva tak ako každoročne vydal vysokým školám pokyny pre
zber dát z prijímacieho konania 2005/2006, ktoré je vysoká škola povinná poskytnúť pre účely
štatistického vyhodnocovania a marketingových analýz pre ÚIPŠ a MŠ SR.
K tomuto štatistickému zisťovaniu ÚIPŠ vydal :
Metodické pokyny k vyplňovaniu dát úlohy Prijímacie konanie na vysoké školy na ak. rok
2005/2006
- Popis a vysvetlenia k jednotlivým položkám záznamu o uchádzačovi
ktoré pripájame v prílohe.
-

Čl. 1
Rozsah dát
Podľa metodických pokynov zber dát z UMB bude týkať :

a) všetkých prihlášok podaných na akademický rok 2005/2006 od 1.11.2004 do 31.10.2005
uchádzačmi do prvých ročníkov na I. stupeň

b) do odovzdávaných dát nie sú teda zahrnutí študenti prechádzajúci z bakalárskeho na
magisterský/inžiniersky stupeň štúdia ani uchádzači o mimoriadne štúdium, doplňujúce
pedagogické štúdium, či rozširujúce štúdium.
c) Nemožno vynechať zo súboru prihlášky uchádzačov, ktorí sa po podaní prihlášky už
nezúčastnili v ďalšom procese prijímacieho konania.
d) Ak sa uchádzač na danú fakultu hlási na viacej študijných programov a fakulta mu to umožňuje
na jednom tlačive prihlášky, ďalšie študijné programy je potrebné vyplniť v nových záznamoch,
avšak len v prípade, že priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie sú u týchto študijných
programov nezávislé!
Čl. 2
Číselníky
Pre zber dát z prijímacieho konania 2005/2006 na UMB slúži informačný systém UNIS.
Oddelenie prorektora pre pedagogickú činnosť R-UMB v spolupráci s UAKOMom overilo, že IS
UNIS obsahuje všetky číselníky, ktoré sú potrebné pre zavedenie povinných dát o uchádzačoch
prijímacieho konania 2005/2006 do IS UNIS s výnimkou týchto :
- Číselník KODSKO – absolvovaná stredná škola (obsahuje len kód SŠ, na ktorých sa v roku 2005
realizujú maturitné skúšky)
Nový číselník ÚIPŠ pre PK 2005/2006 po dodaní z ÚIPŠ (18.3.2005) nemohol byť zavedený do
IS UNIS z dôvodu, že v tom čase už boli vložené do UNIS prihlášky PK 2005/2006 z niektorých
fakúlt.
IS UNIS obsahuje číselník KODSKO z predchádzajúceho obdobia.
Pri porovnaní oboch číselníkov boli zistené rozdiely, ktoré R-UMB zasiela študijným oddeleniam
fakúlt na vedomie (elektronicky).
- Číselník DODAT – podľa vyjadrenia UAKOMu v IS UNIS sa nedajú zaviesť dáta o uchádzačoch
dodatočného kola prijímacich pohovorov s kódom T alebo F.
- K dnešnému dňu číselníky STPROG1 a STPROG2 ÚIPŠ stále neobsahujú učiteľské študijné
programy. V IS UNIS je použitý vlastný číselník študijných programov UMB pre PK 2005/2006.

Čl. 3
Zber a kontrola dát
Pre zber dát z prijímacieho konania 2005/2006 UMB nariaďujem tento postup:

1) Študijné oddelenia fakúlt povinne zabezpečia vloženie všetkých dát o uchádzačoch do IS UNIS
z prihlášok uchádzačov podaných na akademický rok 2005/2006 od 1.11.2004 do 31.10.2005, v
súlade s „Metodickými pokynmi ÚIPŠ k vyplňovaniu dát úlohy Prijímacie konanie na vysoké
školy na akademický rok 2005/2006“ a vysvetlivkami k metodickému pokynu.

2) Po 31.10.2005 UAKOM vykoná export dát o prijímacom konaní 2005/2006 pre ÚIPŠ osobitne za
každú fakultu a poskytne súbory dát oddeleniu prorektora pre pedagogickú činnosť.

3) Oddelenie prorektora pre pedagogickú činnosť zašle vyexportované súbory študijným oddeleniam
fakúlt na kontrolu a doplnenie. Študijné oddelenia fakúlt doplnia
a)
chýbajúce dáta
b) doplnia kód absolvovanej strednej školy podľa aktuálneho číselníka ÚIPŠ - KODSKO
2005/2006 u uchádzačov, ktorým nemohli priradiť tento kód z číselníka IS UNIS pri vkladaní
prihlášky (stredná škola neznáma).
Chýbajúci KODSKO doplnia len u uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2005.
c) vyznačia uchádzačov dodatočného kola prijímacích pohovorov a priradia im kódy podľa
číselníka DODAT (ak sa na fakulte realizuje dodatočné kolo)
Číselníky dodáva R-UMB študijným oddeleniam fakúlt v elektronickej forme.
Úplné súbory dát vrátia študijné oddelenia na R-UMB oddeleniu prorektora pre pedagogickú
činnosť v termíne do 10.11.2005.

4) Za správnosť kódov študijných programov v súbore dát podľa číselníkov STPROG1, STPROG2
zodpovedá oddelenie prorektora pre pedagogickú činnosť a UAKOM a tieto budú v spolupráci
s ÚIPŠ zosúladené do 31.10.2005.
5) Oddelenie prorektora pre pedagogickú činnosť v spolupráci s UAKOMom odošle kompletné dáta
o prijímacom konaní 2005/2006 vo formáte txt. Ústavu informácií a prognóz školstva v termíne
do 12.11.2005.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Za dodržanie pokynov Ústavu informácií a prognóz školstva a R-UMB k vyplňovaniu úlohy
Prijímacie konanie na vysoké školy na akademický rok 2005/2006 zodpovedajú
- dekani fakúlt
- prorektor pre pedagogickú činnosť
- riaditeľ UAKOMu.

Rozdeľovník:
dekani fakúlt 8x
študijné oddelenia fakúlt 8x
prorektor pre pedagogickú činnosť 1x
riaditeľ UAKOMU 1x
Prílohy:

-

Metodické pokyny k vyplňovaniu dát úlohy Prijímacie konanie na vysoké školy na ak. rok 2005/2006
Popis a vysvetlenia k jednotlivým položkám záznamu o uchádzačovi
Číselníky ÚIPŠ elektronicky (študijné odd. fakúlt 1x, UAKOM 1x)

Príloha č. 1
METODICKÉ POKYNY
k vyplňovaniu dát úlohy Prijímacie konanie na vysoké školy
na akademický rok 2005/2006
Vysoké školy odovzdajú dáta k úlohe Prijímacie konanie na vysoké školy podľa stavu k
31.10.2005. Zašlú ich Ústavu informácií a prognóz školstva do 12.11.2005.
Sledujú sa všetky prihlášky podané na akademický rok 2005/2006 od 1.11.2004 do
31.10.2005 uchádzačmi do prvých ročníkov na I. stupeň alebo spojený I. a II. stupeň vysokoškolského
štúdia. Do odovzdávaných dát nie sú teda zahrnutí študenti prechádzajúci z bakalárskeho na
magisterský/inžiniersky stupeň štúdia ani uchádzači o mimoriadne štúdium, doplňujúce pedagogické
štúdium, či rozširujúce štúdium.
Nemožno vynechať zo súboru prihlášky ucházačov, ktorí po podaní prihlášky sa už
nezúčastnili v ďalšom procese prijímacieho konania.
Ak sa uchádzač na danú fakultu hlási na viacej študijných programov a fakulta mu to
umožňuje na jednom tlačive prihlášky, ďalšie študijné programy je potrebné vyplniť v nových
záznamoch, avšak len v prípade, že priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie sú u týchto
študijných programov nezávislé!
Súbor dát by mal byť štandardným textovým súborom (*.txt), kde udaje, aj nevyplnené, sú
oddelené stredníkom (bodkočiarkou), okrem posledného údaja v poradí.
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18
V riadku sú údaje o jednom uchádzačovi na jeden študijný program, kde :
1 = poradové číslo riadku v súbore
2 = RODNEC
3 = DODAT
4 = ZDRSPO
5 = NARODN
6 = ICRKOK
7 = ICZEME
8 = PREPOS
9 = DRSTSK
10 = KODSKO
11 = ROKMAT
12 = VSFAKU
13 = DRFOS
14 = VYSLPRK
15 = STDVZD
16 = STPROG1
17 = STPROG2

18 = ZAPIS
Pri napĺňaní položiek treba použiť platné zaslané číselníky !
Popis a vysvetlenia k jednotlivým položkám záznamu o uchádzačovi :
RODNEC
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 lomítok, pomlčiek, alebo podobných znakov
 ak rodné číslo uchádzač neuviedol, alebo v prípade cudzieho štátneho príslušníka, ktorý nemá
pridelené rodné číslo, vyplňte len šesťmiestnu časť na základe dátumu narodenia a pohlavia
DODAT
uchádzač dodatočného kola prijímacích pohovorov (T - áno; F – nie)
 vyplniť na základe toho, či ide o prihlášku do prvého vypísaného termínu podávania prihlášok
(F) alebo do dodatočného kola prijímacích pohovorov (T)
ZDRSPO
zdravotná spôsobilosť k štúdiu
 zdravotná spôsobilosť uchádzača podľa číselníka
NARODN
národnosť
 národnosť uchádzača podľa číselníka
ICRKOK
kraj trvalého bydliska
 kódy krajov sú uvedené v číselníku, pre lepšie zorientovanie sú k dispozícií aj kódy okresov, lebo
v prihláške uchádzač v časti 6. Adresa trvalého bydliska uvádza okres, nie kraj trvalého bydliska.
Kód kraja je prvá pozícia z trojznakového kódu okresu plus dve nuly.
 kód pre bydlisko v zahraničí je „900“
ICZEME
štátna príslušnosť
 vypĺňa sa kód OSN podľa štatistického číselníka krajín vypracovaného na báze medzinárodnej
normy ISO 3166. V prípade Slovenskej republiky je to kód „703“ .
PREPOS
pôsobisko uchádzača
 pôsobisko uchádzača v čase vypĺňania prihlášky podľa číselníka.
DRSTSK
druh absolvovanej strednej školy
 vyplniť podľa číselníka
KODSKO
kód absolvovanej strednej školy
 vyplniť podľa číselníka
 ide o kód strednej školy, kde dosiahol uchádzač maturitu
 kód strednej školy stačí vyplniť len u aktuálnych maturantov - u uchádzačov, ktorých čaká
maturitná skúška tohto roku (2005)
 v kóde treba vyplniť všetkých 9 pozícií, teda aj nuly na prvých pozíciach !
 v prípade, že ide o zahraničnú strednú školu, vyplniť "999999999“
 v prípade, neznalosti kódu, nevypĺňať nič (žiadne nuly alebo deviny !)
ROKMAT
rok konania maturitnej skúšky
 udať všetky 4 číselné znaky !
 rok maturity je uvedený v prihláške v rámci dátumu maturitnej skúšky. Tento dátum v prihláške
nevypĺňajú uchádzači, ktorí maturujú v bežnom školskom roku a týmto treba do záznamu vyplniť
rok maturity 2005, kedy uchádzača maturita čaká !
VSFAKU
kód vysokej školy, fakulty
 vyplniť podľa číselníka štvormiestny kód fakulty, resp. vysokej školy, na ktorú sa uchádzač hlási

DRFOS
druh a forma štúdia na VŠ
 vyplniť podľa číselníka, ktorý je prispôsobený prihláške, kde sa tieto údaje vypĺňajú v časti 1.
Druh - stupeň a forma štúdia
VYSLPRK
výsledok prijímacieho konania
 vyplniť podľa číselníka, na základe toho, ako uchádzač obstál v procese prijímacieho konania
STDVZD
stupeň doteraz dosiahnutého vzdelania
 dá sa zistiť na základe časti 13. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie v prihláške
 vyplniť podľa číselníka
 pri uchádzačoch, ktorí budú v danom roku maturovať, treba vyplniť stupeň vzdelania ako keby už
maturitu absolvovali, tj. kódy „4“, „5“ alebo „6“
 položka je dôležitá najmä u uchádzačov, ktorí majú už vyšší stupeň vzdelania ako ten, ktorý
zodpovedá absolvovanej strednej škole
 nevypĺňať podľa toho, aký stupeň vzdelania by dosiahol uchádzač, po absolvovaní štúdia, na ktoré
sa hlási !
STPROG1
študijný program
 číslo akreditovaného študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási
STPROG2
alternatívny študijný program
 číslo akreditovaného študijného programu, na ktorý bol uchádzač prijatý, pričom sa nezhoduje
s tým, na ktorý sa hlásil
ZAPIS
zápis na štúdium (T - áno; F – nie)
 vyplniť podľa toho, či prijatý uchádzač sa zapísal na štúdium (T) alebo nie (F)

