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ÚVOD 

Všeobecné pokyny určujú základné zásady vypĺňania a predkladania štatistických výkazov  za 

rezort školstva.  Podmienky pre získavanie potrebných informácií sú upravené zákonmi: 

 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 č. 179/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. a 597/2003 Z. z. 

 Vyplnenie štatistických výkazov je záväzné pre všetky spravodajské jednotky (školy, školské 

zariadenia) štátne, súkromné a cirkevné, ktoré sú zaradené do siete škôl a zariadení Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu. Povinnosť predložiť výkazy majú aj školy Ministerstva obrany SR a 

Ministerstva vnútra SR. Školy v pôsobnosti týchto ministerstiev predkladajú vyplnené výkazy priamo 

CVTI SR. 

 Spravodajská jednotka je povinná úplne, pravdivo, v ustanovenom termíne a bezplatne 

poskytnúť údaje požadované na štatistické zisťovanie. Za nesplnenie, chybné alebo oneskorené 

plnenie spravodajskej povinnosti nesie zodpovednosť spravodajská jednotka a  Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR môže spravodajskej jednotke uložiť pokutu v zmysle  §37 zákona č. 

179/2009 Z. z. 

Všeobecné pokyny informujú spravodajské jednotky o zásadách platných pre vypĺňanie 

všetkých školských štatistických výkazov, oboznamujú so spôsobom vypĺňania identifikačnej časti 

výkazu, ktorá je pre väčšinu výkazov zhodná a obsahujú používané číselníky. Pre vypĺňanie 

konkrétnych výkazov sú  samostatné metodické pokyny.  

Vzory výkazov (vo formáte EXCEL, PDF) a metodické pokyny (WORD, PDF) si môžete 

stiahnuť na stránke CVTI SR http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve - 

ZBER ÚDAJOV - Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR). Formuláre výkazov na nový školský rok sa 

aktualizujú v priebehu apríla a mája. Pokyny sa aktualizujú v priebehu mája a júna. Aplikačné programy 

na spracovanie výkazov pre regionálne úrady školskej správy v sídle kraja (ďalej RÚŠS) sa aktualizujú 

na stránke koncom augusta. 

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

Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb, telefón: 02/69 295 601, 69 295 620 až 628, e-mail: 

jana.cabalova@cvtisr.sk , eva.hladikova@cvtisr.sk . 

 

SPÔSOB PREDKLADANIA A SPRACOVANIA VÝKAZU 

1. Spravodajské jednotky vyplnia výkazy ku dňu uvedenému na výkaze alebo podľa metodických 

pokynov 

2. Pri spracovaní výkazov prostredníctvom CRINFO z RIS sú spravodajské jednotky povinné 

vyplniť korektné údaje vo svojom školskom informačnom systéme a následne potvrdiť prevzatie 

správnych údajov do výkazu  potvrdiť cez formulár na CRINFO. 

3. V prípade čiastkových nejasností priloží škola/ŠZ k výkazu komentár, v ktorom bližšie vysvetlí 

také údaje, o ktorých správnosti by mohli nastať pochybnosti pri spracovaní. Príslušný RÚŠS 

alebo CVTI SR si môže od školy/ŠZ takéto zdôvodnenie vyžiadať aj dodatočne. 

4. Výkazy, na ktorých sa zisťujú aj údaje za obdobie predchádzajúce obdobiu spracovania (údaje o 

absolventoch, školách v prírode, stravovanie a pod.) sa vypĺňajú aj za školy a zariadenia, ktoré od 

posledného spracovania zanikli. Údaje sa poskytujú za obdobie, počas ktorého ešte boli v 

prevádzke. Za zber takýchto údajov je zodpovedný príslušný RÚŠS. 

5. Poverený zamestnanec RÚŠS výkazy skontroluje úplnosť a správnosť vyplnených údajov 

a schvaľuje. 

6. CVTI SR zabezpečí spracovanie údajov za územie Slovenskej republiky, vyhotovenie a  

rozposlanie výstupov používateľom. 

 

VYPLŇOVANIE ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU 

1. Údaje sa vyplňujú do príslušných formulárov, ktoré sú upravené pre automatizované spracovanie 

resp. do WEB aplikácií alebo cez stránku https://crinfo.iedu.sk/.  

2. Výkazy sú rozdelené na identifikačnú časť, v ktorej sa vyplnia, resp. vo WEB aplikácii alebo cez  

CFINFO sa dotiahnu z číselníkov, základné identifikačné údaje o sledovanom zariadení, podľa 

ktorých sa uskutočňuje triedenie údajov do výstupných zostáv pri automatizovanom spracovaní a 

na oddiely, v ktorých sa sledujú skupiny ukazovateľov. 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve.html?page_id=8868
mailto:jana.cabalova@cvtisr.sk
mailto:eva.hladikova@cvtisr.sk
https://crinfo.iedu.sk/
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3. Riadok KONTROLNÝ SÚČET - je to súčet čísiel z celého stĺpca, ktorý slúži pre kontrolu pri 

automatizovanom spracovaní dát. Riadok sa nachádza na všetkých výkazoch vo väčšine oddielov, 

okrem stĺpcov, kde je možný logický súčet (napr. súčet tried podľa ročníkov). Kontrolný súčet 

nemusí byť logický.  

4. Nulové údaje na výkaze nevypĺňajte číslicou 0, ani ich neprečiarkujte. Polia ostanú prázdne. 

5. Pri vyplňovaní jednotlivých výkazov postupujte presne podľa príslušného metodického pokynu k 

danému výkazu. 

6. V metodickom pokyne pre príslušný výkaz sa uvádzajú základné kontroly v jednotlivých 

oddieloch výkazu. Na elektronickom formulári resp. vo WEB aplikácii je zabezpečené 

automatické spočítavanie súhrnných riadkov (zelené polia). Priamo na výkaze je možná kontrola 

súčtových položiek (uvádza sa súčet príslušných riadkov alebo stĺpcov) resp.  je kontrola 

indikovaná textom. Platí, že text "v tom" určuje rozpísanie súhrnnej položky vyčerpávajúcim 

spôsobom (úplný výpočet). Napr. Učitelia spolu=15, v tom: na ustanovený čas=10, kratší čas=5. 

Súčet učiteľov sa musí rovnať počtu učiteľov spolu. Text "z toho" (neúplný výpočet) určuje časť 

(podmnožinu) súčtovej položky a údaj môže byť menší resp. rovný ako súhrnná položka. Napr. 

Učitelia=15, z toho ženy=11. 

Používané skratky a symboly 

S stĺpec = rovný  resp. = menší alebo rovný 

R riadok  menší  resp. = väčší alebo rovný 

KS kontrolný súčet  väčší   

 

VYPLŇOVANIE IDENTIFIKAČNEJ ČASTI VÝKAZOV 

Škol (MŠVVŠ SR) 3 - 01 

Rok Me-

siac 

Identifikačné číslo 

organizácie 

2 0 2 2 0 9 0 0 0 6 2 1 8 9 1 

Územie Druh 

školy 

Vyuč. 

jazyk 

Pre-

vádz 

*/ 

6 0 9 2 1 1 2 0 0 1 4 

     */ Organizácia vyučovania v 1. - 4. ročníku  

 

Identifikačné číslo školy - vyplní sa 9-miestny číselný kód. Pre spracovanie na CRINFO je to EDUID 

školy/ŠZ. Pre klasické spracovanie - právne subjekty majú identifikačné číslo pridelené Štatistickým 

úradom a zvyčajne je 8-miestne. Takto pridelené identifikačné číslo doplníte  na 9-miestne tak, že na 

prvé miesto zľava sa napíše "0". Ostatné zariadenia majú pridelený kód z MŠVVaŠ SR, ktorý začína 

na "7". Identifikačné číslo školy je kľúčový identifikátor, podľa ktorého sa zariadenie môže 

jednoznačne určiť (podobne ako rodné číslo). Je preto nevyhnutné vypĺňať na výkazoch správne 

identifikačné číslo a taktiež pravidelne toto číslo aktualizovať v REGISTRI škôl a školských zariadení, 

ktorý je k dispozícii na RÚŠS. Zamestnanec RÚŠS skontroluje vo výkaze identifikačné číslo, ak nie je 

vyplnené, doplní ho.  

Územie školy - vyplní sa 3-miestny číselný kód podľa číselníka č. 1 (príloha). Kód označuje územie 

sídla školy. 

Druh školy - vyplní sa 3-miestny číselný kód podľa číselníka č. 2 (príloha). V prípade, že škola, 

zariadenie má len jeden prípustný kód, je vyplnený priamo na výkaze (napr. základná umelecká 

škola=250). 

Vyučovací jazyk školy - vyplní sa 3-miestny číselný kód podľa číselníka č. 3 (príloha). 

Ak má základná resp. materská škola aspoň jednu triedu žiakov učiacich sa v inom ako slovenskom 

jazyku (napr. maďarskom alebo ukrajinskom) bude vyučovací jazyk školy zmiešaný – 230 alebo 240. 

Ak sa žiaci všetkých tried učia v inom ako slovenskom jazyku, bude kód jazyka 300, 400 a pod. V 

prípade bilingválneho jazyka bude kód jazyka 201 až 209. Školské zariadenia (základné umelecké 

školy, strediská praktického vyučovania, jazykové školy, školy v prírode, centrá voľného času, 

strediská záujmovej činnosti, školské internáty, zariadenia náhradnej výchovy, poradenské centrá a  

školské jedálne) vyučovací jazyk nevypĺňajú. 

Prevádzkar - vyplní sa 1-miestny číselný kód podľa číselníka č. 4 (príloha). Kód určuje prevádzkara - 

zriaďovateľa zariadenia. 
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 Výkazy, ktoré slúžia na doplnenie údajov o sledovanom zariadení, musia mať vyplnenú 

identifikačnú časť zhodne so zahajovacím výkazom (napr. Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 za konkrétnu 

základnú školu budú mať identifikačnú časť vyplnenú rovnako ako na zahajovacom výkaze Škol 

(MŠVVŠ SR) 3-01). 

 

Identifikačná časť niektorých výkazov môže obsahovať špecifické kódy, len pre daný druh 

zariadenia. Tieto kódy sú uvedené v pokynoch pre konkrétny výkaz (napr. organizácia vyučovania - 

Škol(MŠVVŠ SR)3-01, typ zariadenia školského stravovania – Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 a pod.). 

 

TEXTOVÁ ČASŤ VÝKAZOV 

Názov Základná škola. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (max 23 znakov) 

Miesto Rimavská Sobota . . . .  PSČ  999 99.  (max 25 znakov, PSČ na 5 znakov) 

Ulica Jánošíkova . . . . . . . . . . č. p. 28/A. . .  (max 25 znakov vr. čísla popisného) 

V textovej časti uvediete presný názov a adresu školy, zariadenia podľa predtlače. Textová 

časť niektorých výkazov môže obsahovať doplňujúce údaje, len pre daný druh zariadenia. Údaje 

vyplníte podľa predtlače na výkaze (napr. Škola (ŠI) pridružená k – Škol (MŠVVŠ SR) 18-01, Škol 

(MŠVVŠ SR) 19-01 a pod.). 

 

Zoznam výkazov 

Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) Termín 

vypl-

nenia k 

Vykazovacia povinnosť pre spravodajské jednotky 

číslo názov - Výkaz o kód druhu názov školy, zariadenia 

1-01 materskej škole 15.9. 111-116 materské školy 

2-01 strednej škole 15.9. 321- 693 

gymnáziá, stredné športové školy, 

SOŠ, konzervatóriá, špeciálne 

stredné školy, špeciálne triedy pri 

bežných stredných školách 

2-01 P prospechu a dochádzke žiakov SŠ 15.9. 321- 693 
G, stredné športové školy, SOŠ, 

konzervatóriá, špeciálne SŠ 

3-01 základnej škole 15.9. 211-233 základné školy 

3-01 P prospechu a dochádzke žiakov v ZŠ  15.9. 211-233 základné školy 

4-01 MŠ a ZŠ pre deti a žiakov so ŠVVP 15.9. 510-538, 610-636 
špeciálne MŠ, ZŠ, špeciálne triedy 

pri bežných MŠ, ZŠ 

4-01 P 
prospechu a dochádzke žiakov v ZŠ 

pre žiakov so ŠVVP 
15.9. 

522-525, 529-535, 

622-636 

špeciálne základné školy, špeciálne 

triedy pri bežných ZŠ 

5-01 
školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie 
15.9. 872 a 873 centrum PPPP  a ŠPP 

10-01 školskej a akademickej knižnici 31.12. 211-233, 321-693   ZŠ, špeciálne ZŠ, SŠ, špeciálne SŠ 

14-01 špeciálnych výchovných zariadeniach 15.9. 852, 855, 856 
diagnostické centrá, reedukačné 

centrá, liečebno-výchovné sanatóriá 

15-01 
zariadení určenom na voľný čas a 

záujmovú činnosť detí a mládeže 
15.9. 831  centrá voľného času 

17-01 zariadení školského stravovania 31.12. 931-938 školské jedálne, výdajné ŠJ 

18-01 jazykovej škole  15.9. 813 jazykové školy 

19-01 školskom internáte 15.9. 844, 845 
školské internáty stredných škôl,  

špeciálnych škôl 

24-01 základnej umeleckej škole 15.9. 250 základné umelecké školy 

26-01 športovej škole - športovej triede 31.12. 211-233, 321-49J 
ZŠ, gymnáziá, stredné športové 

školy, SOŠ 

27-01 stredisku odbornej praxe 30.9. 317 strediská odbornej praxe 

29-01 škole v prírode 31.12. 821 školy v prírode 

31-92 
telovýchovných zariadeniach 

 
31. 12. 

211-233, 321-49J, 

522-605, 622-693 

ZŠ,  špeciálne ZŠ, gymnáziá, stredné 

športové školy, SOŠ,  konzervatóriá, 

špeciálne SŠ 
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40-01 

počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a škol. 

zariadení a poslucháčov jazykových 

škôl v územnej pôsobnosti obce 

15.9. 

Vyplnia obce za ZUŠ, MŠ, jazykové školy a školské 

zariadenia a potenciálnych stravníkov  

vo svojej územnej pôsobnosti 

Ostatné výkazy 

Úr 1-01 úrazovosti žiakov a študentov 
Priebe-

žne 

211-250, 321-49J, 

501-505, 522-605, 

622-874 

ZŠ,  špeciálne ZŠ, gymnáziá, stredné 

športové školy, SOŠ,  konzervatóriá, 

špeciálne SŠ a ostatné zariadenia 

Ikt 1-01 digitálnych technológiách v škole 31.12. 

211-233, 321-505, 

522-605, 622-693, 

okrem 527,537 

ZŠ,  špeciálne ZŠ, gymnáziá, stredné 

športové školy, SOŠ,  konzervatóriá, 

špeciálne SŠ 

5-99 
Výkaz o kvalifikovanosti 

pedagogických zamestnancov 
 

www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-

prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-

sr/skol-msvvs-sr-5-95  

 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skol-msvvs-sr-5-95
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skol-msvvs-sr-5-95
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skol-msvvs-sr-5-95
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ČÍSELNÍKY 

Číselník č.1 – územie (okres) 
101 Bratislava I. 404 Nové Zámky 612 Žarnovica 

102 Bratislava II. 405 Šaľa 613 Žiar nad Hronom 

103 Bratislava III. 406 Topoľčany 701 Bardejov 

104 Bratislava IV. 407 Zlaté Moravce 702 Humenné 

105 Bratislava V. 501 Bytča 703 Kežmarok 

106 Malacky 502 Čadca 704 Levoča 

107 Pezinok 503 Dolný Kubín 705 Medzilaborce 

108 Senec 504 Kysucké Nové Mesto 706 Poprad 

201 Dunajská Streda 505 Liptovský Mikuláš 707 Prešov 

202 Galanta 506 Martin 708 Sabinov 

203 Hlohovec 507 Námestovo 709 Snina 

204 Piešťany 508 Ružomberok 710 Stará Ľubovňa 

205 Senica 509 Turčianske Teplice 711 Stropkov 

206 Skalica 510 Tvrdošín 712 Svidník 

207 Trnava 511 Žilina 713 Vranov nad Topľou 

301 Bánovce nad Bebravou 601 Banská Bystrica 801 Gelnica 

302 Ilava 602 Banská Štiavnica 802 Košice I. 

303 Myjava 603 Brezno 803 Košice II. 

304 Nove Mesto nad Váhom 604 Detva 804 Košice III. 

305 Partizánske 605 Krupina 805 Košice IV. 

306 Považská Bystrica 606 Lučenec 806 Košice - okolie 

307 Prievidza 607 Poltár 807 Michalovce 

308 Púchov 608 Revúca 808 Rožňava 

309 Trenčín 609 Rimavská Sobota 809 Sobrance 

401 Komárno 610 Veľký Krtíš 810 Spišská Nová Ves 

402 Levice 611 Zvolen  811 Trebišov 

403 Nitra     

 

Číselník č.3 - vyučovací jazyk školy 

000 Nesleduje sa 280 Slovenský - rómsky 

100 Český 300 Maďarský 

200 Slovenský 400 Ukrajinský 

201 Slovenský a Anglický bil. 500 Poľský 

202 Slovenský a Francúzsky bil. 600 Nemecký 

203 Slovenský a Španielsky bil. 700 Rusínsky 

204 Slovenský a Taliansky bil. 810 Anglický 

205 Slovenský a Nemecký bil. 820 Francúzsky 

206 Slovenský a Ruský bil. 830 Španielsky 

209 Slovenský a iný bil. 840 Taliansky 

230 Slovenský - maďarský  860 Ruský 

240 Slovenský - ukrajinský  870 Bulharský 

260 Slovenský - nemecký 880 Rómsky 

270 Slovenský - rusínsky 900 Iný 

 

 

Číselník č.4 - prevádzkar (zriaďovateľ) 
1 Okresný úrad 5 Súkromník 

2 Obec, mesto, samosprávny kraj 6 Cirkev, cirkevné spoločenstvo 

3 Závod, podnik 7 Občianske združenie 

4 Družstvo 9 Iný orgán štátnej správy 
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Číselník č.2 - druh školy  

  

kod nazov 
 

kod nazov 

111 MŠ celodenná starostlivosť 
 

813 Jazyková škola 

112 MŠ poldenná starostlivosť 
 

821 Škola v prírode 

113 MŠ týždenná starostlivosť 
 

831 Centrum voľného času 

114 MŠ nepretr.výchov.starostliv. 
 

841 Školský klub detí 

115 MŠ pri základnej škole 
 

842 Školský klub detí pri ŠpŠ 

116 MŠ pri základnej škole I. st. 
 

844 Školský internát 

211 Základná škola 
 

845 Školský internát pri ŠpŠ 

212 ZŠ celodenná výchova/exp/ 
 

846 Školský klub detí pri zdr. z. 

213 ZŠ internátna 
 

852 Reedukačné centrum 

221 ZŠ I. stupeň 
 

855 Liečebno-vých.sanatórium 

222 ZŠ I.stup.celod.vých./exp/ 
 

856 Diagnostické centrum 

223 ZŠ I.stup. internátna 
 

872 Centrum ped-psych. por. a prev 

231 ZŠ II. stupeň 
 

873 Centrum špec.-pedag. poraden. 

232 ZŠ II.stup.celod.vých./ex/ 
 

931 Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ 

233 ZŠ II.stup. internátna 
 

932 Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ŠI 

250 Základná umelecká škola 
 

934 Škol. jedáleň/verej. stravov. 

315 Stredisko praktic. vyučovania 
 

935 Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ 

316 Pracovisko praktic. vyučovania 
 

936 Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ 

317 Stredisko odbornej praxe 
 

938 Školská jedáleň/výdaj. ŠJ 

321 Gymnázium 
 

941 Školské hospodárstvo 

322 Športové gymnázium 
 

942 Stredisko služieb škole 

331 Hud. a dram. konzervatórium 
 

949 Iné účelové zariadenie 

332 Tanečné konzervatórium 
   341 Stredná športová škola 
   410 Stredná odborná škola 
   416 Stredná priemyselná škola 
   443 Dopravná akadémia 
   451 Obchodná akadémia 
   452 Hotelová akadémia 
   471 Stredná umelecká škola 
   472 Škola úžitkového výtvarníctva 
   473 Škola umeleckého priemyslu 
   482 Stredná pedagogická škola 
   483 Pedagog. a kultúrna akadémia 
   484 Pedagog. a sociálna akadémia 
   487 Stredná zdravotnícka škola 
   491 Policajná SOŠ 
   492 SOŠ požiarnej ochrany 
   49J Technická akadémia 
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kod nazov 
 

kod nazov 

501 Praktická škola 
 

588 SOŠ pri špec.výchovn.zariadení 

502 Praktická škola pre sluch. p. 
 

593 Konzervatórium pre zrak.postih 

503 Praktická škola pre zrakovo p. 
 

601 Praktická škola internátna 

504 Praktická škola pre nar. kom. 
 

602 Prakt.škola pre sluchovo p.int 

505 Praktická škola pre telesne p. 
 

603 Prakt.škola pre zrakovo p.int. 

510 ŠMŠ pre deti s autizmom 
 

604 Praktická škola pre nar. kom.i 

511 Špeciálna materská škola 
 

605 Prakt.škola pre telesne p.int. 

512 ŠMŠ pre sluchovo postihnutých 
 

610 ŠMŠ pre deti s autizmom int. 

513 ŠMŠ pre zrakovo postihnutých 
 

611 Špec.materská škola internátna 

514 ŠMŠ pre deti s naruš.komun.sch 
 

612 ŠMŠ pre sluchovo postihn.int. 

515 ŠMŠ pre telesne postihnutých 
 

613 ŠMŠ pre zrakovo postihn.inter. 

516 ŠMŠ pre deti viacnás.postihn. 
 

614 ŠMŠ pre deti s naruš.kom.sch.i 

517 ŠMŠ pri zdravotníc. zariadení 
 

615 ŠMŠ pre telesne postihn.inter. 

518 ŠMŠ pri špec.výchovn.zariadení 
 

616 ŠMŠ pre deti viacnás.postihn.i 

51N MŠ pre nadané deti 
 

622 ZŠ pre sluchovo postihnutých i 

520 ZŠ pre žiakov s autizmom 
 

623 ZŠ pre zrakovo postihnutých i. 

522 ZŠ pre sluchovo postihnutých 
 

624 ZŠ pre žiakov s naruš.komun.i. 

523 ZŠ pre zrakovo postihnutých 
 

625 ZŠ pre telesne postihn.intern. 

524 ZŠ pre žiakov s naruš.komunik. 
 

62N ZŠ pre nadané deti int. 

525 ZŠ pre telesne postihnutých 
 

630 ŠZŠ pre žiakov s autizmom int. 

527 ZŠ pri zdravotníckom zariadení 
 

631 Špeciálna základná škola int. 

528 ZŠ pri špec.výchovn.zariadení 
 

632 ŠZŠ pre sluchovo postihn.int. 

529 ZŠ pre žiakov s poruch. učenia 
 

633 ŠZŠ pre zrakovo postihn.inter. 

52N ZŠ pre nadané deti 
 

634 ŠZŠ pre žiakov s naruš.komun.i 

530 ŠZŠ pre žiakov s autizmom 
 

635 ŠZŠ pre telesne postihn.inter. 

531 Špeciálna základná škola 
 

636 ŠZŠ pre hluchoslepých intern. 

532 ŠZŠ pre sluchovo postihnutých 
 

661 Odborné učilište internátne 

533 ŠZŠ pre zrakovo postihnutých 
 

662 OU pre sluchovo postihnutých i 

534 ŠZŠ pre žiakov s naruš.komunik 
 

663 OU pre zrakovo postihnutých i. 

535 ŠZŠ pre telesne postihnutých 
 

665 OU pre telesne postihnutých i. 

537 ŠZŠ pri zdravotníckom zariaden 
 

672 Gymnázium pre sluch.postihn.i. 

538 ŠZŠ pri špec.výchovn.zariadení 
 

673 Gymnázium pre zrak.postih.int. 

561 Odborné učilište 
 

675 Gymnázium pre teles.postihn.i. 

562 OU pre sluchovo postihnutých 
 

682 SOŠ pre sluchovo postihn.int. 

563 OU pre zrakovo postihnutých 
 

683 SOŠ pre zrakovo postihn.inter. 

565 OU pre telesne postihnutých 
 

685 SOŠ pre telesne postihn.inter. 

568 OU pri špec. výchov. zariadení 
 

688 SOŠ pri špec.vých.zariadení i. 

572 Gymnázium pre sluchovo postih. 
 

693 Konz. pre zrak. postihn.inter. 

573 Gymnázium pre zrakovo postihn. 
   575 Gymnázium pre telesne postihn. 
   57N Gymnázium pre nadaných žiakov 
   582 SOŠ pre sluchovo postihnutých 
   583 SOŠ pre zrakovo postihnutých 
   585 SOŠ pre telesne postihnutých 
    


