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Metodické pokyny k výkazu Škol (MŠ 

VVŠ SR) 2-04 na rok 2023 

 

Všeobecné metodické pokyny k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 na rok 2023 

Výkaz zostavujú všetky verejné vysoké školy a priamo riadené rozpočtové a príspevkové organizácie 

a regionálne úrady školskej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

spravodajské jednotky).  

 

Spravodajské jednotky splnia svoju spravodajskú povinnosť tým, že vyplnia a doručia papierový 

formulár alebo elektronicky pošlú formulár (Excel) na Centrum vedecko-technických informácií SR v 

termíne do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.  

 

Údaje sa zadávajú kumulatívne, t.j. za 1.štvrťrok, za 1. a 2. štvrťrok, za 1. až 3. štvrťrok a za 1. až 4. 

štvrťrok.  

 

Vo výkaze sa uvádzajú údaje a plnenia zo mzdových prostriedkov na základe pracovného pomeru za 

všetkých zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa niektorého z týchto predpisov:  

 zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;  

 zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce;  

 zákon č.120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej 

republiky.  

 

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č.462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odstupné a odchodné sa vo výkaze 

Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 nevykazujú !!!  

 

V prípade, že údaje nie sú jednoznačné, resp. mohli by vzniknúť pochybnosti o ich správnosti, 

odporúčame k štvrťročnému výkazu o práci Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 priložiť i komentár.  
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I. oddiel – Zamestnanci a mzdové prostriedky vysokých škôl  

 

POPIS STĹPCOV VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 2 – 04 na rok 2023 

V stĺpci 2 sa údaje o zamestnancoch vykazujú na 1 desatinné miesto.  

V stĺpcoch 3, 17, 18 a 19 sa údaje o zamestnancoch vykazujú v celých číslach.  

V stĺpcoch 4 až 16 sa údaje vykazujú v celých eurách.  

 

Stĺpec 2  Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet  

- je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie 

prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa 

skutočne odpracovaných hodín.  

 

U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa výpočet 

priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch 

častí :  

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným 

týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v 

hlavnom zamestnaní;  

- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným 

úväzkom v ďalšom pracovnom pomere.  

Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel 

od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz.  

 

Stĺpec 3  Priemerný evidenčný počet zamestnancov – fyzické osoby  

- je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie bez 

ohľadu na dĺžku pracovných úväzkov zamestnancov a odpracovaný čas. Priemerný evidenčný počet za 

dlhšie obdobie (napr. za celý štvrťrok) sa vypočítava ako aritmetický priemer počtu zamestnancov za 

jednotlivé mesiace.  

 

Stĺpec 4  Tarifný plat  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na tarifné platy v sledovanom období v 

súlade s § 7 zákona č. 553/2003 Z. z. Plnenie v súvislosti s vyrovnaním platu sa vykazuje tiež v tomto 

stĺpci.  

 

Stĺpec 5  Náhrady miezd  

- uvádza sa súčet náhrad miezd, ktoré platí zamestnávateľ podľa Zákonníka práce, kolektívnej či 

pracovnej zmluvy a mzdových predpisov za neodpracovaný čas pre prekážky na strane zamestnanca 
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alebo na strane zamestnávateľa (napr. náhrady za dobu čerpania dovolenky, platených sviatkov, voľných 

dní a dní, v priebehu ktorých bol zamestnanec na školení, na vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v 

zdravotníckom zariadení, pri narodení dieťaťa, úmrtí rodinného príslušníka a pod.)  

 

Stĺpec 6  Príplatok za riadenie a zastupovanie  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené vedúcim zamestnancom na príplatky za riadenie a 

zamestnancom príplatky za zastupovanie v sledovanom období, ktoré boli priznané v súlade s § 8 a § 9 

zákona č. 553/2003 Z. z.  

 

Stĺpec 7  Osobný príplatok  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na osobné príplatky v sledovanom období, 

ktoré boli priznané v súlade s § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  

 

Stĺpec 8  Ostatné príplatky  

- uvádzajú sa kumulatívne mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom formou platovej kompenzácie 

za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností (§ 11), príplatky za zmennosť (§13), 

výkonnostný príplatok (§14a), príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla 

(§14b), príplatky za prácu v noci (§16), príplatky za prácu v sobotu alebo v nedeľu (§17), príplatky za 

prácu vo sviatok (§18), príplatky v nadväznosti na §19 ods.2, ktoré boli priznané v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z.  

 

Stĺpec 9  Nadčasy  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom za prácu nadčas v sledovanom období, ktoré 

boli priznané v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Započítava sa hodinová sadzba funkčného 

platu zamestnanca zvýšená o 30%. Ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni započítava sa 

hodinová sadzba zvýšená o 60%. Neuvádzajú sa tu príplatky za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu alebo 

vo sviatok, ktoré patria zamestnancom v súvislosti s výkonom práce nadčas, pretože sa vykazujú v stĺpci 

8 ostatné príplatky.  

 

Stĺpec 10  Odmeny  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na odmeny v sledovanom období, ktoré boli 

priznané v súlade s § 20 zákona č. 553/2003 Z. z.  

 

Stĺpec 11  Odmeny jubilejné  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky zo stĺpca 10 vyplatené zamestnancom za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku, ktoré boli priznané v súlade s § 20 ods. 1, písm. c) zákona č. 

553/2003 Z. z.  
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Stĺpec 11a KZ/letné/vianočné 

- uvádzajú sa mzdové prostriedky zo stĺpca 10 vyplatené zamestnancom za prácu pri príležitosti obdobia 

letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré boli priznané v súlade s § 20 ods. 1, 

písm. f),  g) zákona č. 553/2003 Z. z. a mzdové prostriedky na odmeny vyplatené v zmysle kolektívnych 

zmlúv vyššieho stupňa 

 

Stĺpec 12  Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom podľa §19a zákona č.553/2003 Z. z.  

 

Stĺpec 13  Osobný plat  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom, ktorým zamestnávateľ namiesto funkčného 

platu priznal osobný plat v súlade s §7a zákona č. 553/2003 Z. z.  

 

Stĺpec 14  Mzdové prostriedky spolu (stĺpce 4 až 10+ stĺpce 12 a 13)  

- súčet vyplatených mzdových prostriedkov v sledovanom období zo stĺpcov 4 až 10 a stĺpcov 12 a 13.  

 

Stĺpec 15  Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska  

- uvádzajú sa náhrady za nariadenú alebo dohodnutú neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo 

pracoviska vyplatené zamestnancom v sledovanom období v súlade s § 21 ods.1 zákona č. 553/2003 Z. 

z. (kategória 613 rozpočtovej klasifikácie).  

 

Stĺpec 16  Mzdové prostriedky celkom (stĺpce 14 a 15)  

- súčet vyplatených mzdových prostriedkov celkom.  

 

Stĺpec 17  Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka - fyzické osoby spolu  

- uvádza sa počet zamestnancov zahrnutých do evidenčného stavu k poslednému dňu štvrťroka. 

Zamestnanec vykonávajúci ďalší pracovný pomer v organizácii, v ktorej je v pracovnom pomere, sa do 

evidenčného počtu zamestnancov organizácie vo fyzických osobách zahŕňa iba raz. Evidenčný počet 

zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka sa vykazuje v celých číslach bez desatinného miesta.  

 

Stĺpec 18  Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka - z toho ženy  

- uvádza sa zo stĺpca 17 počet žien k poslednému dňu štvrťroka v celých číslach bez desatinného miesta.  

 

Stĺpec 19  Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka – prepočítané počty  

- uvádza sa počet zamestnancov zahrnutých do evidenčného stavu k poslednému dňu štvrťroka s 

pracovným úväzkom prepočítaným podľa určeného týždenného pracovného času v organizácii. 



5 
 

Evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka sa vykazuje v celých číslach 

bez desatinného miesta.  

 

Stĺpec 20  POO (Plán obnovy a odolnosti) 

- zo stĺpca 16 sa uvádza súhrn vyplatených miezd z Plánu obnovy a odolnosti. Uvedené údaje sa 

vypĺňajú iba na riadkoch 0118 až  0131 

 

Stĺpec 21  Rekreačné poukazy  

- uvádza sa suma vyplatených rekreačných poukazov v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z.  

 

 

POPIS RIADKOV VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 2 – 04  

Riadky sú označené 4-miestnym číslom v stĺpci 1.  

Riadky výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 vymedzujú výdavky verejnej správy, a to:  

 

I. podľa funkčnej klasifikácie v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. 

z., ktorou sa vydala štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).  

V riadkoch 0101 až 0106 sa vykazujú zamestnanci a vyplatené mzdové prostriedky podľa výdavkov 

verejnej správy nasledovne:  

 

→ Vysokoškolské vzdelávanie (riadok 0101) – uvádzajú sa zamestnanci a mzdové prostriedky 

zatriedené podľa funkčnej klasifikácie ako výdavky na prvý stupeň terciárneho vzdelávania (09.4.1) a 

na druhý stupeň terciárneho vzdelávania (09.4.2).  

 

→ Výskum a vývoj (riadok 0102) – uvádzajú sa zamestnanci a ich mzdové prostriedky podľa výdavkov 

na výskum, a to najmä základný výskum v rámci terciárneho vzdelávania (01.4.0.2), výskum a vývoj v 

oblasti vzdelávania v rámci terciárneho vzdelávania (09.7.0.2).  

 

→ Študentské domovy (riadok 0103) – uvádzajú sa zamestnanci študentských domovov a ich mzdové 

prostriedky zatriedené podľa funkčnej klasifikácie ako vedľajšie služby poskytované v rámci prvého 

stupňa terciárneho vzdelávania (09.6.0.6) a vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa 

terciárneho vzdelávania (09.6.0.7). Pre potreby finančného riadenia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR sa v systéme SOFIA umožnilo využívať v skupine 09.6 Vedľajšie služby v školstve 

aj 5.úroveň funkčnej klasifikácie.  

 

→ Študentské jedálne (riadok 0104) – uvádzajú sa zamestnanci študentských jedální a ich mzdové 

prostriedky zatriedené podľa funkčnej klasifikácie ako vedľajšie služby poskytované v rámci prvého 
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stupňa terciárneho vzdelávania (09.6.0.6) a vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa 

terciárneho vzdelávania (09.6.0.7). Pre potreby finančného riadenia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR sa v systéme SOFIA umožnilo využívať v skupine 09.6 Vedľajšie služby v školstve 

aj 5.úroveň funkčnej klasifikácie.  

 

→ Ostatné (riadok 0105) – uvádzajú sa tí zamestnanci a ich mzdové prostriedky, ktorí nie sú uvedení v 

riadkoch 0101 až 0104. Patria sem napr. zamestnanci a ich mzdové prostriedky zatriedené podľa 

funkčnej klasifikácie ako výdavky na lesníctvo (04.2.2).  

 

→ Vysoká škola celkom (riadok 0106) – súčet všetkých zamestnancov v pracovnom pomere a ich 

mzdových prostriedkov za sledované obdobie.  

 

Ak je mzda zamestnanca rozpísaná do viac ako jedného z riadkov 0101 až 0105, pretože bola hradená 

z finančných prostriedkov s rôznou funkčnou klasifikáciou, vykáže sa tento zamestnanec v stĺpcoch s 

údajmi o zamestnancoch, teda v stĺpcoch 2, 3, 17, 18 a 19, len v tom riadku, ktorý zodpovedá hlavnej 

časti jeho mzdy (napríklad vysokoškolský učiteľ sa bude vždy vykazovať v riadku 0101), resp. podľa jeho 

pracovného úväzku. 

 

II. podľa zdroja financovania mzdových prostriedkov zamestnancov  

V riadkoch 0107 až 0117 sa vykazujú zamestnanci a mzdové prostriedky nasledovne:  

→ Prostriedky prijaté zo zahraničia (riadok 0107) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové 

prostriedky boli kryté finančnými prostriedkami prijatými priamo z Európskej únie alebo finančnými 

prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv. Patria sem najmä finančné prostriedky 

v rámci programov Leonardo da Vinci, Mládež, Horizont 2020, Nórsky finančný mechanizmus, atď.... 

 

→ Iné mimorozpočtové prostriedky (riadok 0108) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové 

prostriedky boli kryté finančnými prostriedkami z darov od fyzických a právnických osôb, z dedičstva, 

z peňažného plnenia zo zisku po zdanení, z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou verejnej vysokej 

školy a pod.  

 

→ Plán obnovy a odolnosti (riadok 0108a) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové prostriedky 

boli kryté finančnými prostriedkami z Plánu obnovy a odolnosti 

 

→ Podnikateľská činnosť (riadok 0109) – uvádzajú sa zamestnanci a ich mzdové prostriedky v rámci 

podnikateľskej činnosti verejných vysokých škôl. Zamestnanci platení v rámci hlavnej činnosti zo zisku 

z podnikateľskej činnosti po zdanení sa uvedú v riadku 0108.  
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→ Štrukturálne fondy EÚ (riadok 0110) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové prostriedky boli 

kryté finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.  

→ Ostatné zdroje štátneho rozpočtu (riadok 0111) - uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové 

prostriedky boli kryté finančnými prostriedkami zo štátnych programov, projektov Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja, prostredníctvom iného subjektu štátnej správy, z dotácie z rozpočtu obcí a vyšších 

územných celkov.  

 

→ Dotácie z prostriedkov MŠVV a Š SR poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy (riadok 0112) - uvádzajú 

sa zamestnanci, ktorých mzdové prostriedky boli kryté finančnými prostriedkami kapitoly Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a poskytnuté verejnej vysokej škole na základe dotačných zmlúv.  

 

→ V riadkoch 0113 až 0117 sa uvádzajú zamestnanci a mzdové prostriedky, ktorí boli financovaní z 

dotačných prostriedkov MŠVV a Š SR z riadku 0112 v členení podľa funkčnej klasifikácie výdavkov 

verejnej správy.  

 

III. podľa kategórie zamestnancov a ich funkčného zaradenia v súlade so zákonom 

č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

V riadkoch 0118 až 0159 sa uvádzajú zamestnanci a mzdové prostriedky bez zohľadnenia klasifikácie 

výdavkov verejnej správy, t.j. len podľa kategórií zamestnancov a ich funkčného zaradenia v súlade so 

zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Na verejných vysokých školách ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, 

umeleckí pracovníci a ostatní, resp. nepedagogickí zamestnanci.  

 

Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor.  

 

Výskumní a umeleckí zamestnanci plnia úlohy vysokej školy vo vede, technike alebo umení. Osobitne 

sú vykazovaní výskumní a umeleckí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním.  

 

Nepedagogickí zamestnanci sa rozdeľujú na odborných zamestnancov, administratívnych 

zamestnancov, prevádzkových zamestnancov, zamestnancov študentských domovov a zamestnancov 

študentských jedální, pričom medzi:  

 

• odborných zamestnancov sa zaraďujú:  

a) zamestnanci zaradení na katedrách resp. ústavoch, všetci nepedagogickí zamestnanci s výnimkou 

administratívnych zamestnancov (sekretárok);  
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b) zamestnanci výpočtových stredísk, edičných stredísk, knižníc, botanických záhrad, odborných dielní 

a iných odborných pracovísk s výnimkou administratívnych zamestnancov (sekretárok);  

 

• administratívnych zamestnancov sa zaraďujú:  

a) zamestnanci centrálnej administratívy predstavovaní zamestnancami zaradenými na rektorátoch a 

dekanátoch (s výnimkou prevádzkových zamestnancov zaradených v týchto útvaroch);  

b) administratívni zamestnanci na pracoviskách (sekretárky);  

 

• prevádzkových zamestnancov sa zaraďujú zamestnanci zabezpečujúci všeobecné prevádzkové 

úlohy, sú to najmä vedúci prevádzky, strážnici, vrátnici, vodiči, kuriči, upratovačky a údržbári.  

 

Podľa tohto členenia zamestnancov sa v riadkoch 0118 až 0131 uvádzajú zamestnanci verejnej vysokej 

školy a ich mzdové prostriedky, a to z riadku 0106 vysoká škola celkom.  

V riadkoch 0132 až 0145 sa uvádzajú tí vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí zamestnanci, 

nepedagogickí zamestnanci a ich mzdové prostriedky, ktorí boli financovaní z prostriedkov štátneho 

rozpočtu. Súčet riadkov 0132 až 0145 sa musí rovnať súčtu riadkov 0110, 0111 a 0112.  

 

V riadkoch 0146 až 0159 sa uvádzajú tí vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí zamestnanci, 

nepedagogickí zamestnanci a ich mzdové prostriedky, ktorí boli financovaní z dotačných prostriedkov 

kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe dotačných zmlúv. 
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II. oddiel – Zamestnanci a mzdové prostriedky ostatných priamo 

riadených organizácií a regionálnych úradov školskej správy 

 

POPIS STĹPCOV VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 2 – 04 na rok 2023 

V stĺpci 2 sa údaje o zamestnancoch vykazujú na 1 desatinné miesto.  

V stĺpcoch 3, 20, 21 a 22 sa údaje o zamestnancoch vykazujú v celých číslach.  

V stĺpcoch 4 až 19 sa údaje vykazujú v celých eurách.  

 

Stĺpec 2  Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet  

- je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie 

prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa 

skutočne odpracovaných hodín.  

U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa výpočet 

priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch 

častí :  

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným 

týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v 

hlavnom zamestnaní;  

- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným 

úväzkom v ďalšom pracovnom pomere.  

Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel 

od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz.  

 

Stĺpec 3  Priemerný evidenčný počet zamestnancov – fyzické osoby  

- je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie bez 

ohľadu na dĺžku pracovných úväzkov zamestnancov a odpracovaný čas. Priemerný evidenčný počet za 

dlhšie obdobie (napr. za celý štvrťrok) sa vypočítava ako aritmetický priemer počtu zamestnancov za 

jednotlivé mesiace.  

 

Stĺpec 4  Tarifný plat  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na tarifné platy v sledovanom období v 

súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 7 zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 127, § 128, § 185 ods.2, § 126 ods.4 zákona č. 55/2017 Z. z.  

• § 118 až § 120 zákona č. 311/2001 Z. z.  

• § 12 zákona č. 120/1993 Z. z.  
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Stĺpec 5  Plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú 

práce vo verejnom záujme v zahraničí. Týmto zamestnancom sa poskytuje v súlade s § 22 a § 23 zákona 

č.553/2003 Z. z. zahraničný funkčný plat, ktorým je funkčný plat vynásobený objektivizovaným 

platovým koeficientom. 

 

Stĺpec 6  Náhrady miezd  

- uvádza sa súčet náhrad miezd, ktoré platí zamestnávateľ podľa Zákonníka práce, kolektívnej či 

pracovnej zmluvy a mzdových predpisov za neodpracovaný čas pre prekážky na strane zamestnanca 

alebo na strane zamestnávateľa (napr. náhrady za dobu čerpania dovolenky, platených sviatkov, voľných 

dní a dní, v priebehu ktorých bol zamestnanec na školení, na vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v 

zdravotníckom zariadení, pri narodení dieťaťa, úmrtí rodinného príslušníka a pod.)  

 

Stĺpec 7  Príplatok za riadenie a zastupovanie  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené vedúcim zamestnancom na príplatky za riadenie a 

zamestnancom príplatky za zastupovanie v sledovanom období, ktoré boli priznané v súlade s predpisom 

odmeňovania, a to podľa:  

• § 8 a § 9 zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 130 a § 131 zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 8  Osobný príplatok  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na osobné príplatky v sledovanom období, 

ktoré boli priznané v súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 132 zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 9  Ostatné príplatky  

- uvádzajú sa kumulatívne mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom formou platovej kompenzácie 

za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností (§ 11), príplatky za zmennosť (§13), 

kreditový príplatok (§14), výkonnostný príplatok (§14a), príplatok za starostlivosť a vedenie služobného 

motorového vozidla (§14b), príplatky za prácu v noci (§16), príplatky za prácu v sobotu alebo v nedeľu 

(§17), príplatky za prácu vo sviatok (§18), príplatky v nadväznosti na §19 ods.2, ktoré boli priznané v 

súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z.  

V súlade so zákonom č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v 

tomto stĺpci uvádzajú príplatky podľa § 133 až § 136, § 147, § 139 až § 141, § 185 ods. 4 a § 146.  

V tomto stĺpci sa uvádzajú aj ostatné príplatky podľa § 122 až § 124 zákona č.311/ 2001 Z. z.  
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Stĺpec 10  Vyrovnanie platu  

- uvádzajú sa vyplatené mzdové prostriedky v sledovanom období, ktoré boli zamestnancom priznané v 

súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 32b zákona č. 553/2003 Z. z  

• § 186 ods.2 zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 11  Nadčasy  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom za prácu nadčas v sledovanom období, ktoré 

boli priznané v súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 19 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 137 zákona č. 55/2017 Z. z.   

Započítava sa hodinová sadzba funkčného platu zamestnanca zvýšená o 30%. Ak ide o deň nepretržitého 

odpočinku v týždni započítava sa hodinová sadzba zvýšená o 60%. Neuvádzajú sa tu príplatky za prácu 

v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, ktoré patria zamestnancom v súvislosti s výkonom práce 

nadčas, pretože sa vykazujú v stĺpci 9 ostatné príplatky.  

 

Stĺpec 12  Odmeny  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na odmeny v sledovanom období, ktoré boli 

priznané v súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 20 zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 142 zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 13  Odmeny jubilejné  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky zo stĺpca 12 vyplatené zamestnancom za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku, ktoré boli priznané v súlade s § 20 ods. 1, písm. c) zákona č. 

553/2003 Z. z. alebo v súlade s § 142 ods. d) zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 13a KZ/letné/vianočné 

- uvádzajú sa mzdové prostriedky zo stĺpca 12 vyplatené zamestnancom za prácu pri príležitosti obdobia 

letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré boli priznané v súlade s § 20 ods. 1, 

písm. f),  g) zákona č. 553/2003 Z. z. a v súlade s § 142 ods. 1, písm. g), h) zákona č. 55/2017 Z. z. 

a mzdové prostriedky na odmeny vyplatené v zmysle kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

 

Stĺpec 14  Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom v súlade s predpisom odmeňovania, a to 

podľa:  

• §19a zákona č.553/2003 Z. z.  
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• § 138 zákona č. 55/2017 Z. z.  

• § 96 ods. 2 a ods.3 zákona č. 311/2001 Z. z.  

 

Stĺpec 15  Osobný plat  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom, ktorým zamestnávateľ namiesto funkčného 

platu priznal osobný plat v súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 7a zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 126 ods. 2, § 129, zákona č. 55/2017 Z. z.    

 

Stĺpec 16  Mzdové prostriedky spolu (stĺpce 4 až 12+ stĺpce 14 a 15)  

- súčet vyplatených mzdových prostriedkov v sledovanom období zo stĺpcov 4 až 12 a stĺpcov 14 a 15.  

 

Stĺpec 17  Ostatné osobné vyrovnania  

- uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené v zmysle zákona č.120/1993 Z. z., resp. uznesenia vlády 

SR a podľa § 150 zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 18  Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska  

- uvádzajú sa náhrady za nariadenú alebo dohodnutú neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo 

pracoviska vyplatené zamestnancom v sledovanom období (kategória 613 rozpočtovej klasifikácie) v 

súlade s predpisom odmeňovania, a to podľa:  

• § 21 ods.1 zákona č. 553/2003 Z. z.  

• § 144 zákona č. 55/2017 Z. z.  

 

Stĺpec 19  Mzdové prostriedky celkom (stĺpce16, 17 a 18)  

- súčet vyplatených mzdových prostriedkov celkom. 10  

 

Stĺpec 20  Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka - fyzické osoby spolu  

- uvádza sa počet zamestnancov zahrnutých do evidenčného stavu k poslednému dňu štvrťroka. 

Zamestnanec vykonávajúci ďalší pracovný pomer v organizácii, v ktorej je v pracovnom pomere, sa do 

evidenčného počtu zamestnancov organizácie vo fyzických osobách zahŕňa iba raz. Evidenčný počet 

zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka sa vykazuje v celých číslach bez desatinného miesta.  

 

Stĺpec 21  Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka - z toho ženy  

- uvádza sa zo stĺpca 17 počet žien k poslednému dňu štvrťroka v celých číslach bez desatinného miesta.  
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Stĺpec 22  Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka – prepočítané počty  

- uvádza sa počet zamestnancov zahrnutých do evidenčného stavu k poslednému dňu štvrťroka s 

pracovným úväzkom prepočítaným podľa určeného týždenného pracovného času v organizácii. 

Evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka sa vykazuje v celých číslach 

bez desatinného miesta.  

 

Stĺpec 24  Rekreačné poukazy  

- uvádza sa suma vyplatených rekreačných poukazov v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z.  

 

 

POPIS RIADKOV VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 2 – 04  

 

Riadky sú označené 4-miestnym číslom v stĺpci 1.  

 

Riadky výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 vymedzujú výdavky verejnej správy podľa funkčnej 

klasifikácie v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydala 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).  

 

V riadkoch 0201 až 0213 sa vykazujú zamestnanci a vyplatené mzdové prostriedky priamo riadených 

organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa výdavkov verejnej správy 

nasledovne:  

 

→ Zahraničné vzťahy 01.1.3 (riadok 0201) – Výskumná agentúra, MŠVVaŠ SR učitelia a lektori 

slovenského jazyka pôsobiaci v zahraničí  

→ Rámcové plánovacie a štatistické služby 01.3.2 (riadok 0202) – informačné technológie financované 

zo štátneho rozpočtu  

 

→ Iné všeobecné služby 01.3.3 (riadok 0203) – Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Centrum 

vedecko–technických informácií SR, Slovenský historický ústav v Ríme  

 

→ Základný výskum 01.4.0.1 (riadok 0204) – Medzinárodné laserové centrum  

→ Rekreačné a športové služby 08.1.0 (riadok 0205) – Národné športové centrum, Antidopingová 

agentúra 

→ Kultúrne služby 08.2.0 (riadok 0206) – Slovenská pedagogická knižnica, Domov Speváckeho zboru 

slovenských učiteľov  
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→ Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 09.5.0 (riadok 0207) – IUVENTA, Národný ústav 

celoživotného vzdelávania  

 

→ Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 09.7.0.1 (riadok 0208) – Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie  

 

→ Vzdelávanie inde neklasifikované 09.8.0 (riadok 0209) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, Štátna školská inšpekcia, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Štátny 

inštitút odborného vzdelávania, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

Z riadku 0209 sú riadkoch 0210 až 0213 osobitne uvedené organizácie, a to:  

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (riadok 0210)  

• Metodicko-pedagogické centrum (riadok 0211)  

• Štátna školská inšpekcia (riadok 0212)  

 

→ Celkom zo štátneho rozpočtu (kapitola MŠVVaŠ SR) (riadok 0214) – súčet všetkých zamestnancov 

v pracovnom pomere a ich mzdových prostriedkov za sledované obdobie financovaných z prostriedkov 

štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (súčet riadkov 0201 až 

0209).  

Z riadku 0214 sú v riadkoch 0215 až 0217 osobitne uvedení zamestnanci, a to:  

• štátni zamestnanci (riadok 0215)  

• pedagogickí zamestnanci (riadok 0216)  

• výskumní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (riadok 0217)  

 

→ Ostatné zdroje štátneho rozpočtu (riadok 0218) - uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové 

prostriedky boli kryté finančnými prostriedkami zo štátnych programov, projektov Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja, prostredníctvom iného subjektu štátnej správy, z dotácie z rozpočtu obcí a vyšších 

územných celkov.  

 

→ Prostriedky prijaté zo zahraničia (riadok 0219) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové 

prostriedky boli kryté finančnými prostriedkami prijatými priamo z Európskej únie alebo finančnými 

prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv. Patria sem najmä finančné prostriedky 

v rámci programov Leonardo da Vinci, Mládež, Horizont 2020, Švajčiarsky finančný mechanizmus, 

Nórsky finančný mechanizmus, atď.  

 

→ Štrukturálne fondy EÚ (riadok 0220) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové prostriedky boli 

kryté finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.  
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Z riadku 0220 sú v riadkoch 0221, 0221a 0222 a 0222a osobitne uvedení zamestnanci a mzdové 

prostriedky podľa subjektu, ktorý uvedené finančné prostriedky poskytol, a sú rozdelené podľa zdrojov 

a to:  

• prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR  

- zdroje EÚ (riadok 0221) 

- spolufinancovanie ŠR (riadok 0221a) 

• prostredníctvom iného orgánu 

- zdroje EÚ (riadok 0222) 

- spolufinancovanie ŠR (riadok 0222a) 

 

Z riadku 0220 sú v riadkoch 0223 až 0225 osobitne uvedení zamestnanci, a to:  

• štátni zamestnanci (riadok 0223)  

• pedagogickí zamestnanci (riadok 0224)  

• výskumní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (riadok 0225)  

 

→ Plán obnovy a odolnosti (riadok 0231) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové prostriedky boli 

kryté finančnými prostriedkami z Plánu obnovy a odolnosti 

 

Z riadku 0231 sú v riadkoch 0232 až 0234 osobitne uvedení zamestnanci, a to:  

• štátni zamestnanci (riadok 0232)  

• pedagogickí zamestnanci (riadok 0233)  

• výskumní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (riadok 0234)  

 

→ Ostatné zdroje (riadok 0226) – uvádzajú sa zamestnanci, ktorých mzdové prostriedky boli kryté 

finančnými prostriedkami z darov a sponzorských príspevkov od fyzických a právnických osôb, 

z dedičstva, z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou organizácie a pod.  

 

→ Priamo riadené organizácie celkom (riadok 0227) - súčet všetkých zamestnancov v pracovnom 

pomere a ich mzdových prostriedkov za sledované obdobie.  

Z riadku 0227 sú riadkoch 0228 až 0230 osobitne uvedení zamestnanci, a to:  

• štátni zamestnanci (riadok 0228)  

• pedagogickí zamestnanci (riadok 0229)  

• výskumní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (riadok 0230). 


