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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 sú prístupné na stránke 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-

skol-msvvs-sr - VŠEOBECNÉ POKYNY. 

Na webovej stránke je k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 zverejnený tento metodický pokyn 

smer19, a tiež formulár výkazu sv19_01.pdf, ktoré sa každoročne aktualizujú v priebehu mája až júla 

pre nasledujúci školský rok. 

  

1. Spravodajské jednotky – školské internáty (ŠI) - vyplnia výkaz podľa stavu k 15. 9. 

prostredníctvom WEB aplikácie, link https://www.v19.vykazy.sk/v19  a vytvoria protokol. Ten 

vytlačia a doručia 1-x RÚŠS v sídle kraja v termíne uvedenom na výkaze.  

Školské internáty vytlačený výkaz, t.j. protokol na CVTI SR neposielajú. 

2. Výkaz vyplnia všetky samostatné ŠI a ŠI nesamostatné pri gymnáziách, stredných športových 

školách, stredných odborných školách, konzervatóriách, odborných učilištiach, praktických školách 

a pri materských a základných školách bez ohľadu na ich zriaďovateľa. 

3. Údaje z výkazu slúžia ako podklad pre rozdeľovanie finančných prostriedkov na MŠVVaŠ SR. 

 

 

VÝKAZ ŠKOL (MŠVVŠ SR) 19 - 01 

O ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 

Školský internát zabezpečuje deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. 

Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-

vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo žiaka. 

Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom 

mimoškolských aktivít. 

 

Identifikačná časť: 

 Vypĺňanie identifikačnej časti je popísané vo Všeobecných pokynoch, vrátane číselníkov pre 

územie, druh a prevádzkara zariadenia. Vo  WEB aplikácii po výbere zariadenia, ktoré údaje vypĺňa, sa 

identifikačné údaje dotiahnu automaticky z registra škôl a školských zariadení. 

 Pod identifikačným číslom organizácie sa myslí identifikačné číslo internátu, nie školy, ktorej je 

internát súčasťou. V prípade nesamostatných internátov, ktoré sú súčasťou školy, je to tzv. „fiktívne 

IČO“, t.j. KODSKO školského internátu začínajúce sa číslicou 7. 

 

Druh zariadenia – je to 3-miestny kód podľa číselníka DRUHSK: 

844 - školský internát  

845 - školský internát pri špeciálnej škole  
 

1/
 Samostatnosť školského internátu - vyplníte 1-miestny číselný kód podľa uvedeného číselníka. 

Číselník pre samostatnosť školského internátu 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr
https://www.v19.vykazy.sk/v19
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1 – samostatný internát 

2 - internát pri gymnáziu, strednej športovej škole 

3 - internát pri SOŠ, konzervatóriu  

4 - internát pri špeciálnej SŠ, OU, praktickej škole 

5 - internát pri materskej, základnej škole 

pre DRUHSK=844 je prípustná hodnota Samost= 1, 2, 3, 5  

pre DRUHSK=845 je prípustná hodnota Samost= 4, 5  

 

Ak je samostatnosť ŠI = 2, 3, 4, 5 – kód školy, ktorej je ŠI súčasťou sa dotiahne z registra škôl cez pole 

KODSKOM. 

 

 

Oddiel I. Vybavenie školského internátu 

- V riadku 0101 sa uvádza kapacita projektovaná alebo stanovená hygienikom. V prípade, že nie je 

projektovaná alebo stanovená, vypočítava sa tak, že sa celková plocha izieb (spální) v m
2 
delí 8 m

2
. 

- V riadku 0103 sa vyplní celkový počet spální v ŠI. Neuvádzajte počet buniek. Každá bunka 

obsahuje 2 alebo viac spální. 

- V riadku 0108 sa uvedie počet izieb, t.j. spální, ktoré majú pripojenie na internet. 

- V riadku 0109 sa uvedie počet izieb, t.j. spální, ktoré sú bezbariérové. 

 

- V riadku 0110 sa vyplní celkový počet spoločenských miestností a klubovní a 

- v riadku 0111  sa vyplní ich celková výmera v m
2  

, ktorá sa uvádza v celých číslach. 

 

 

Kontroly: 

R0101  0 

R 0103 = R 0104 + R 0105 + R 0106 + R 0107 

Ak R0110 > 0 potom aj R0111 > 0 a naopak 

 

R0108 ≤ R0103 

R0109 ≤ R0103 

 

R 0116 = R 0101 + R 0102 +...+ R 0111 

 

 

Oddiel II. Ubytovaní  

- V riadku 0201 sa vyplní celkový počet všetkých ubytovaných detí, žiakov,  

- v riadku 0202 z toho dievčatá  

- Riadok  0203 – počet iných osôb. Pod inými osobami sa nemyslia chlapci, ale dospelé osoby, ktoré 

nie sú žiakmi a nie sú zahrnutí v riadkoch 0204 až 0211! 

- V riadkoch 0204 až 0211 sa vyplní počet ubytovaných detí, žiakov z celkového počtu žiakov 

(R0201) podľa jednotlivých druhov škôl. 

- Upozornenie v riadku 0211 uvedení vysokoškoláci, sa už neuvádzajú v r0203. 

 

Kontroly: 

R 0201  0 

R 0201  R 0202 
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R 0201 = R 0204 + R 0205  + ...+ R 0211 

R 0216 = R 0201 + R 0202  +  ...+ R 0211 

 

 

Oddiel III. Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) 

V III. oddiele sa vyplní evidenčný počet zamestnancov ŠI celkom (S 2) a z toho ženy (S 3). 

- V riadku 0301 sa vyplní celkový počet vychovávateľov vrátane riaditeľa škol. internátu, prípadne 

vedúceho vychovávateľa. 

- V riadku 0304 sa vyplní celkový počet ostatných zamestnancov škol. internátu, napríklad 

upratovačky, prevádzkovo-technickí a administratívni zamestnanci. Neuvádzajú sa zamestnanci 

zariadení školského stravovania, nakoľko údaje o týchto zamestnancoch sa sledujú v samostatnom 

výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 17 - 01 o zariadení školského stravovania. 

 

Kontroly: 

S 2 S 3 

R0316 S2  0 

R0316 = R0301 + R0302 + R0303 + R0304 

 

Oddiel IV. Záujmová činnosť organizovaná pri školskom internáte 

- sleduje počty útvarov, žiakov a vychovávateľov v rámci záujmovej činnosti organizovanej len pri ŠI, 

nie pri škole, ktorej ŠI patrí. 

V riadku 0402 sa žiak uvedie toľkokrát, koľko krúžkov navštevuje. 

V riadku 0405 sa vyplní počet miestností  školského internátu slúžiacich pre záujmovú činnosť  a v 

riadku 0406 ich celková výmera v m
2 

 (v celých číslach). Tieto údaje môžu byť totožné s údajmi v I. 

oddiele o spoločenských miestnostiach a klubovniach, ak sa všetky využívajú na záujmovú činnosť. 

 

Kontroly: 

ak R0401  0, potom aj R0402  0 a naopak 

ak R0403 + R0404 0 potom aj R0401  0 

ak R0405  0, potom aj R0406  0 a naopak 

 

ak R0405  0, potom aj R0401  0 

ak R0406  0, potom aj R0401  0 

R0416 = R0401 + R0402 + ... + R0406 

 

        

ZÁVER 

  V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazu alebo pri problémoch s dodržaním termínu 

spracovania sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb, 

Ing. Eva Hladíková, tel. č. 02/69 295 628, e-mail: eva.hladikova@cvtisr.sk . 

mailto:eva.hladikova@cvtisr.sk

