
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Definície jednotlivých ukazovateľov používaných v rámci 

národnej štatistiky v rezorte školstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, január 2014 



Definície jednotlivých ukazovateľov používaných  

v rámci národnej štatistiky v rezorte školstva 

 

2 

 

Obsah 

 Úvod .................................................................................................................................... 3 1.

 Zoznam použitých skratiek ................................................................................................. 3 2.

 Zoznam štatistických zisťovaní .......................................................................................... 4 3.

 Zoznam ukazovateľov ......................................................................................................... 6 4.

 Záver ................................................................................................................................. 10 5.

 Príloha - Štatistické ukazovatele v rezorte školstva - definície ........................................ 11 6.

 

  



Definície jednotlivých ukazovateľov používaných  

v rámci národnej štatistiky v rezorte školstva 

 

3 

 

 Úvod  1.

 Vzhľadom k značnej rôznorodosti vykazovaných údajov získaných zo štatistických 

zberov údajov vyplynula požiadavka zjednotenia metodiky zberu a vypracovania definícií k 

štatistickým ukazovateľom používaných v štatistických zisťovaniach vykonávaných Ústavom 

informácií a prognóz školstva pre potreby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Štatistického úradu Slovenskej republiky 

a pre orgány európskej únie UNESCO, OECD a EUROSTAT-u. 

 

 Zoznam použitých skratiek 2.

CŽV  - celoživotné vzdelávanie  

EUROSTAT - Statistical Office of the European Union 

IKT  - informačno-komunikačné technológie 

OECD  - Organisation for Economic Co-operation and Development 

PŠD  - povinná školská dochádzka 

SŠ  - stredná škola 

ŠÚ SR  - Štatistický úrad Slovenskej republiky  

ŠVVP  - špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

UNESCO  - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ÚIPŠ   - Ústav informácií a prognóz školstva  

ZUŠ  - základná umelecká škola 
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 Zoznam štatistických zisťovaní 3.

 V rezorte školstva evidujeme v súčasnej dobe 32 štatistických zisťovaní, z ktorých 

jedno zisťovanie sa realizuje v päťročnom cykle, jedno zisťovanie v dvojročnom cykle, dve 

zisťovania sa realizujú štvrťročne a  ostatné  sa realizujú ročne. V nasledovnej tabuľke je 

zoznam všetkých štatistických zisťovaní v rezorte školstva. 

 

Tabuľka č. 1 - zoznam štatistických zisťovaní v rezorte školstva  

Značka Názov 

Škol  (MŠVVŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve 

Škol  (MŠVVŠ SR) 2-04 
Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole 

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole 

Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole 

Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 
Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 

Škol (MŠVVŠ SR) 10-01 Výkaz o školskej a akademickej knižnici 

Škol (MŠVVŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole 

Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl 

Škol (MŠVVŠ SR) 14-01 Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach 

Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí 

Škol (MŠVVŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach 

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

Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole 

Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 Výkaz o školskom internáte 
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Škol (MŠVVŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolskom internáte 

Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole 

Škol (MŠVVŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole a športovej triede 

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe 

Škol (MŠVVŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode 

Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou  

Škol (MŠVVŠ SR) 32-01 Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry  

Úr  (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti detí, žiakov a študentov 

VVP (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli  

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 
Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a 
školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce 

Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania 

Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní 

IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole 

Mlad (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach 

Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mladých (ICM)  

Sport (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o centrách talentovanej mládeže 
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 Zoznam ukazovateľov 4.

 V jednotlivých štatistických zisťovaniach realizovaných v rezorte školstva, je 

niekoľko takých ukazovateľov, ktoré vzhľadom na rôznorodú metodiku pri ich definovaní 

zapríčiňujú uvádzanie rôznych výstupných údajov v štatistikách. Na zamedzenie tejto 

nepriaznivej skutočnosti ministerstvo pristúpilo k unifikácii definícií pre dané ukazovatele. Je 

treba pripomenúť, že množstvo ukazovateľov korešponduje s ukazovateľmi definovanými  

v medzinárodných aktoch riadenia, ktorými sú hlavne nariadenie Európskeho parlamentu  

a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania  

a celoživotného vzdelávania a nedávno prijatého nariadenia Komisie (EÚ) č. 912/2013  

z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  

č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti 

štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy. 

 Ukazovatele, pre ktoré bola navrhnutá jednotná definícia, sú uvedené v nasledovnej 

tabuľke. Tieto definície budú záväzné pre všetky zisťovania v rezorte školstva a budú sa 

pravidelne revidovať a dopĺňať. 

Tabuľka č. 2 - Výskyt ukazovateľov v štatistických zisťovaniach 

Názov ukazovateľa výskyt 

Absolventi 3 

absolventi s 1. diplomom 1 

absolventi s 2. diplomom 1 

akademická knižnica - fakultná 1 

akademická knižnica - ústredná univerzitná 1 

akcie informačnej výchovy 1 

alternatívne stravovanie 1 

aplikovaný výskum 1 

audiovizuálne a elektronické dokumenty 1 

automatizovaný knižnično-informačný systém 1 

cena kurzohodiny 1 

cudzí stravníci 1 

cudzinci 5 

čiastková knižnica 1 

ďalšie vzdelávanie 1 

denná forma štúdia 2 

depistáž 1 

deti so ŠVVP 1 

diagnostika - pedagogická/špeciálno-pedagogická 1 

diagnostika - psychologická 1 

diagnostika - sociálna 1 

dieťa do 25 rokov veku 1 

dieťa do15 rokov veku 1 
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dieťa od troch rokov veku 1 

dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením PŠD 1 

diétne stravovanie 1 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - odmena celkom 1 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - počet hodín 1 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - počet osôb 1 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - priemerná hodinová sadzba 1 

doplnkové stravovanie 1 

dorovnanie na funkčný plat § 32 b zákona č.  553/2003 Z. z. - zamestnanci celkom 1 

drobné zranenia a bežné úrazy 1 

druh vzdelávania pri CŽV 1 

edičná činnosť - vydané tituly 1 

ekonomický prenájom 1 

elokované pracovisko 1 

evidovaný klient 1 

externá forma štúdia 2 

externé vzdelávacie inštitúcie 1 

finančné náklady na činnosť knižnice 1 

forma výuky - celodenná 1 

forma výuky - poldenná 1 

forma výuky - týždenná a nepretržitá 1 

forma vzdelávania - dištančná 1 

forma vzdelávania - korešpondenčná 1 

forma vzdelávania - prezenčná 1 

IKT kompetencie - mierne pokročilé 1 

IKT kompetencie - pokročilé 1 

IKT kompetencie - základné 1 

individuálne integrovaní žiaci (školská integrácia) 1 

iné špeciálne dokumenty 1 

inštruktori žiakov pre praktické vyučovanie 1 

intelektovo nadané deti  4 

jazykový kurz stredný B1 1 

jazykový kurz stredný B2 1 

jazykový kurz vyšší C1 1 

jazykový kurz vyšší C2 1 

jazykový kurz základný A1 1 

jazykový kurz základný A2 1 

jedáleň 1 

karentované časopisy 1 

katamnéza 1 

kontakt - informačný 1 

kontakt - odborný 1 

kontakt - telefonické intervencie 1 

kratší pracovný čas 4 

kultúrno-poznávacia výmena 1 

lôžková kapacita 4 

mimoriadne štúdium 1 

mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku 2 

mzdové náklady 1 

mzdové prostriedky 2 

nadčasy 2 
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náhrada mzdy 2 

náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti  mimo pracoviska 2 

nehodnotení 1 

neospravedlnené hodiny 2 

nevyhovujúca učebňa 1 

novoprijatí 2 

novozaradení žiaci 1 

odložená PŠD 2 

odmeny - celkom 2 

odmeny - jubilejné 2 

odškodnený úraz 1 

osobný plat 1 

plánovaná kapacita jedálne 2 

poradenstvo - pedagogické 1 

poradenstvo - psychologické 1 

poradenstvo - sociálne 1 

potenciálni používatelia 1 

potenciálny stravník 1 

povinná školská dochádzka 1 

pracovná kvalifikácia 1 

pracovné miesto pre odborný výcvik 1 

pravidelná záujmová činnosť 1 

predškolská príprava 1 

prevádzkové hodiny pre používateľov 1 

preventívny program - trvanie dlhodobé 1 

preventívny program - trvanie krátkodobé 1 

preventívny program - trvanie strednodobé 1 

priemerná mzda 1 

príležitostná záujmová činnosť 1 

príplatok - kreditový 1 

príplatok - osobný 2 

príplatok - platová kompenzácia za sťažený výkon práce 1 

príplatok - výkonnostný 1 

príplatok - za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

1 

príplatok - za prácu v krízovej oblasti 1 

príplatok - za praktickú prípravu 1 

príplatok - za riadenie a zastupovanie 2 

príplatok - za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla 1 

príplatok - za výkon špecializovanej činnosti: činnosť triedneho učiteľa 1 

príplatok - za výkon špecializovanej činnosti: činnosť uvádzajúceho pedagogického 
zamestnanca a odborného zamestnanca 

1 

príplatok - za zmennosť 1 

príplatok - začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného 
zamestnanca 

1 

Príprava detí na povinnú školskú dochádzku 1 

prípravné štúdium 1 

prípravný ročník 1 

rehabilitácia - korekcia/kompenzácia 1 

rehabilitácia - nácvik sociálnej komunikácie 1 

rehabilitácia - reedukácia a psychagogika 1 
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rehabilitácia - sociálno-psychologický tréning 1 

registrovaní používatelia 1 

registrovaný školský úraz 1 

rozšírené štúdium 1 

samovražda 1 

skrátené štúdium 1 

sociálne znevýhodnené prostredie 2 

školská jedáleň 1 

školská knižnica 1 

školská knižnica integrovaná s verejnou knižnicou 1 

špecializované triedy 1 

špecializovaný jazykový kurz pre absolventov SŠ 1 

špeciálny jazykový kurz 1 

štátna jazyková skúška - odborná 1 

štátna jazyková skúška - špeciálna 1 

štátna jazyková skúška - všeobecná 1 

štátna jazyková skúška - základná 1 

štipendisti - fyzické osoby 1 

štipendisti - priemerný počet 1 

štipendium - motivačné mimoriadne  1 

štipendium - motivačné prospechové  1 

štipendium - sociálne 1 

štúdium pre dospelých 1 

tábor - doma 1 

tábor - prímestský 2 

tábor - putovný 1 

tábor - stály 1 

tábor - v zahraničí 2 

tarifný plat 2 

teplé jedlo 1 

terapia - liečebno-pedagogická 1 

terapia - psychoterapia 1 

terapia - socioterapia 1 

typ preventívneho programu - rizikové skupiny 1 

typ preventívneho programu - rovesnícky 1 

ubytovacia miestnosť 1 

ubytovanie na základe zmluvy 1 

účastník ďalšieho vzdelávania 1 

úroveň laboratórneho vybavenia - nadštandardná 1 

úroveň laboratórneho vybavenia - štandardná 1 

úroveň laboratórneho vybavenia - zastaralá 1 

ustanovený pracovný čas - plný úväzok 5 

ústavná starostlivosť 1 

virtuálni návštevníci 1 

výpožičky - absenčné 1 

výpožičky - prezenčné 1 

vyrovnanie platu 1 

využívanie IKT - pravidelne pri vyučovaní 1 

využívanie IKT - sporadicky pri vyučovaní 1 

základné štúdium 1 

základný výskum 1 
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zamestnanci - fyzické osoby 9 

zamestnanci - na dohodu 1 

zamestnanci - prepočítaný stav na plný úväzok 9 

zamestnanec - dobrovoľník 4 

zamestnanec - externý 1 

zamestnanec - interný 1 

zaškolení pedagógovia v oblasti IKT 1 

závažný školský úraz s následkom smrti 1 

závažný školský úraz s ťažkou ujmou na zdraví 1 

zdravotné postihnutie 6 

zdravotné znevýhodnenie 5 

ZUŠ - individuálna forma vyučovania 1 

ZUŠ - skupinová forma vyučovania 1 

vzdelávací variant A 1 

vzdelávací variant B 1 

vzdelávací variant C 1 

 

 Záver 5.

 Navrhnuté definície, ich terminologické zladenie s definíciami pre medzinárodné 

zisťovanie pre vybrané štatistické ukazovatele by mali mať pozitívny vplyv na výstupy 

používané v rámci národnej štatistiky v rezorte školstva. Z toho dôvodu je potrebné, aby tieto 

definície boli zapracované do „Všeobecných pokynov pre vyplňovanie štátnych štatistických 

výkazov a štatistických výkazov v rámci  administratívneho zberu údajov rezortu MŠVVaŠ 

SR“ a stali sa záväznými pre všetky štatistické zisťovania uskutočňované v rezorte. 

  

 Aby pri zverejňovaní výstupných údajov zo štatistických zberov nedochádzalo k 

nesprávnej interpretácii týchto výstupov, odporúča sa dôsledne  uvádzať zdroj údajov, pretože 

metodika národných ukazovateľov nie vždy korešponduje s metodikou medzinárodných 

výstupov. Ich stopercentné zosúladenie nie je možné vzhľadom na rozdielne ekonomické 

ukazovatele v jednotlivých krajinách, ktoré sú práve v týchto medzinárodných metodikách 

upravované tak, aby vyhovovali všetkým členským krajinám. 
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 Príloha - Štatistické ukazovatele v rezorte školstva - definície 6.

Ukazovateľ definícia pre národné 
zisťovanie 

definícia ŠÚSR 
medzinárodné zisťovanie 

absolventi deti, žiaci, študenti, poslucháči, 
ktorí absolvovali kompletný 
vzdelávací program a získali 
doklad o vzdelaní 

ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Jednotlivec, ktorý úspešne 
ukončil vzdelávací program. 

absolventi s 1. diplomom absolventi bakalárskeho štúdia 
(I. stupeň) a absolventi, ktorí 
nemajú bakalársky diplom 
(súvislé štúdium I. a II. stupňa) 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

absolventi s 2. diplomom absolventi, ktorí už získali 
bakalársky diplom v rovnakom 
alebo príbuznom študijnom 
odbore 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Diplom udelený na základe 
úspešného ukončenia 

vzdelávacieho programu na 
úrovni ISCED 6 alebo 7, ktorý 

požaduje prechádzajúce 
úspešné ukončenie programu 
na úrovni ISCED 6 alebo 7 pre 

prijatie na príslušný 
vzdelávací program. 

akademická knižnica - fakultná Akademická knižnica fakulty je 
knižnica zriadená ako 
informačné pracovisko fakulty 
vysokej školy. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

akademická knižnica - čiastková Čiastková knižnica je knižnica na 
katedre (ústave, prípadne inom 
pracovisku fakulty, alebo 
univerzity), ktorá obsahuje časť 
fondu akademickej knižnice 
vysokej školy alebo akademickej 
knižnice fakulty obsahovo 
orientovaný na vedný odbor 
príslušného pracoviska. 

ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

akademická knižnica - ústredná  Ústredná akademická knižnica je 
knižnica zriadená ako 
pracovisko vysokej školy. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

akcie informačnej výchovy Za informačnú výchovu 
považujeme každú akciu, ktorá 
je cielene zameraná 
na výchovu používateľa pre 
prácu s informáciami (napr. 
exkurzia v školskej 
knižnici, vyučovacia hodina, 
ktorá je zameraná na prácu s 
informáciami v triede 
alebo v školskej knižnici). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

alternatívne stravovanie Alternatívne stravovanie je 
stravovanie bez použitia 
červeného mäsa (bravčové, 
hovädzie atď.). Napr. 
vegetariánska, 
laktovegetariánska, 
semivegetariánska strava. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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aplikovaný výskum Aplikovaný výskum je 
systematická tvorivá činnosť 
zameraná na získavanie nových 
poznatkov s cieľom priameho 
využitia získaných výsledkov v 
hospodárskej praxi a v 
spoločenskej praxi. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

audiovizuálne a elektronické 
dokumenty 

Audiovizuálnymi dokumentami 
sú cédečká v obaloch, platne a 
kazety v obaloch alebo 
videozáznamy v obaloch; 
elektronickými dokumentami sú 
dokumenty, ktoré obsahujú 
digitálnu informáciu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

automatizovaný knižnično-
informačný systém 

Automatizované knižnično-
informačné systémy sú napr. 
knižnično-informačný systém 
Clavius, Dawinci, Proflib Štart, 
Advanced, Rapid Library, 
Knižnično-informačný systém 
pre malé a stredné knižnice, 
Libris alebo iný knižnično-
informačný systém. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

cena kurzohodiny Cena jednej vyučovacej hodiny 
(45 minút) pre jedného účastníka 
kurzu vyjadrená v Eurách 
zaokrúhlených na dve desatinné 
miesta. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

cudzí stravníci osoby, ktoré nepatria medzi  
deti, žiakov a zamestnancov škôl 
a školských zariadení  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

cudzinci osoby, ktoré nie sú občanmi 
Slovenskej republiky 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

čiastková knižnica Čiastková knižnica je knižnica na 
katedre (ústave, prípadne inom 
pracovisku fakulty, alebo 
univerzity), ktorá obsahuje časť 
fondu Univerzitnej knižnice 
obsahovo orientovaný na vedný 
odbor príslušného pracoviska. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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ďalšie vzdelávanie Ďalším vzdelávaním sa rozumie 
vzdelávanie, ktoré nadväzuje na 
školské vzdelávanie a umožňuje 
získať čiastočnú kvalifikáciu 
alebo úplnú kvalifikáciu alebo 
doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo 
prehĺbiť si kvalifikáciu 
nadobudnutú v školskom 
vzdelaní; prehĺbiť alebo rozšíriť 
si vedomosti a zručnosti, alebo 
uspokojiť záujmy a získať 
spôsobilosť zapájať sa do života 
občianskej spoločnosti. 
Úspešným absolvovaním 
ďalšieho vzdelávania nemožno 
získať stupeň vzdelania 
(základné, stredné alebo 
vysokoškolské). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Vzdelávanie špecificky 
zamerané na jednotlivcov, 

ktorí sa považujú za 
dospelých v spoločnosti, do 
ktorej patria pre vylepšenie 

ich technických alebo 
profesionálnych kvalifikácií, 
ďalší rozvoj ich schopností, 
obohatenie ich vedomostí s 

cieľom doplniť úroveň 
formálneho vzdelávania alebo 
získania, občerstvenie alebo 

aktualizovanie vedomostí, 
zručností a kompetencií v 

určitom odbore. 

denná forma štúdia absolvovanie študijného 
programu uskutočňovaného 
dennou formou štúdia 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

depistáž vyhľadávanie rizikových jedincov 
v skorších štádiách poruchy 
alebo rizikového osobnostného 
vývinu 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

deti so ŠVVP Dieťaťom alebo žiakom so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami je každé 
dieťa alebo žiak, ktorý má 
zariadením výchovného 
poradenstva a prevencie 
diagnostikované špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

diagnostika - 
pedagogická/špeciálno-
pedagogická 

používanie metód pedagogickej 
diagnostiky za cieľom skúmania, 
výkladu, a prípadne 
prognostického hodnotenia 
školského prospechu a 
výchovnej zvládnuteľnosti 
dieťaťa (mládeže) v školách a 
školských zariadeniach 
metódami a technikami 
pedagogickej diagnostiky, 
zodpovedajúcimi súčasným 
poznatkom pedagogických vied 
a stavu praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

diagnostika - psychologická Používanie psycho-
diagnostických metód a testov 
za cieľom skúmania, výkladu, a 
prípadne prognostického 
hodnotenie správania dieťaťa 
(mládeže) a skupiny detí 
(mládeže) v podmienkach škôl a 
školských zariadení psycho-
diagnostickými metódami, 
technikami a postupmi 
zodpovedajúcimi súčasným 
poznatkom psychologických vied 
a stavu praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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diagnostika - sociálna používanie metód sociálnej 
diagnostiky za cieľom skúmania, 
výkladu, a prípadne 
prognostického hodnotenia 
sociálnych vzťahov dieťaťa 
(mládeže) v školách a školských 
zariadeniach metódami a 
technikami sociálnej diagnostiky, 
zodpovedajúcimi súčasným 
poznatkom sociálnych 
(sociologických) vied a stavu 
praxe. Iné. V prípade potreby sa 
uskutočňuje špeciálna 
diagnostika ostatných 
spolupracujúcich odborov, 
predovšetkým medicínskych 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dieťa do 25 rokov veku Za dieťa  vo veku do 15 rokov sa 
považuje dieťa, ktoré k 1. 
januáru kalendárneho roka, v 
ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje, nedovŕšilo 25 rokov 
veku. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dieťa do15 rokov veku Za dieťa  vo veku do 15 rokov sa 
považuje dieťa, ktoré k 1. 
januáru kalendárneho roka, v 
ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje, nedovŕšilo 15 rokov 
veku. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dieťa od troch rokov veku Za dieťa  vo veku od 3 rokov sa 
považuje dieťa, ktoré k 1. 
januáru kalendárneho roka, v 
ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje, dovŕšilo vek 3 
rokov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dieťa zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Dieťaťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia sa 
rozumie dieťa v zmysle 
ustanovenia § 2 písm. p) zákona 
č . 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon).  
Toto dieťa je zároveň dieťaťom 
so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a 
výchovno-poradenskú 
starostlivosť , vrátane 
diagnostiky, mu zabezpečuje 
centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dieťa, ktoré má 1 rok pred 
plnením PŠD 

Za dieťa, ktoré má 1 rok pred 
plnením povinnej školskej 
dochádzky, sa považuje dieťa, 
ktoré dovŕšilo vek piatich rokov 
najneskôr 31. augusta 
kalendárneho roka, v ktorom sa 
uskutočňuje štatistický zber 
údajov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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diétne stravovanie Je to strava poskytovaná deťom 
na základe odporúčania 
odborného lekára v období 
rekonvalescencie alebo z iných 
zdravotných dôvodov. Diétne 
stravovanie je zabezpečované 
podávaním jedál, ktoré sú 
súčasťou diabetickej, 
bezlepkovej a šetriacej diéty. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru - 
odmena celkom 

Objem finančných 
prostriedkov v sledovanom 
štvrťroku vyplatených na 
odmeny za práce podľa 
odpracovaných hodín na 
základe uzavretých dohôd o 
prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru (§ 223 až 
228a Zákonníka práce). 
Odmeny sa vykazujú v celých 
číslach zaokrúhlene na  Eur. 
Údaj sa uvádza z riadku 20 
výkazu Práca 2-04.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru - 
počet hodín 

Skutočný počet hodín, ktoré 
odpracovali osoby pracujúce 
na základe uzavretých dohôd 
o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru (§ 
223 až 228a Zákonníka práce) 
v sledovanom štvrťroku. 
Počet hodín sa vykazuje v 
celých číslach bez 
desatinných miest.  Údaj sa 
uvádza z riadku 11 výkazu 
Práca 2-04.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru - 
počet osôb 

Počet osôb, s ktorými 
škola/školské zariadenie 
uzavreli dohody (§ 223 až 
228a Zákonníka práce) bez 
ohľadu na počet 
odpracovaných hodín. 1 
osoba = 1 dohoda. V prípade, 
že s konkrétnou osobou bolo 
za sledovaný štvrťrok 
uzavretých „n“ dohôd, počíta 
sa táto osoba „n“ krát. Počet 
osôb sa vykazuje v celých 
číslach bez desatinných miest.    

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 
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dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru - 
priemerná hodinová sadzba 

Údaj sa počíta ako podiel 
vyplatených odmien na 
základe uzavretých dohôd o 
prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru za 
sledovaný štvrťrok 
vykázaných a počtu 
odpracovaných hodín.   
Údaj sa vykazuje v Eur 
zaokrúhlený na 1 desatinné 
miesto. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

doplnkové stravovanie Za doplnkové stravovanie sa 
považuje podávanie ovocia a 
zeleniny v čerstvom stave, 
celozrnných a cereálnych 
výrobkov, mlieka a mliečnych 
výrobkov so zníženým obsahom 
tukov ako aj nápojov a 
prírodných štiav bez 
konzervačných prípravkov a so 
zníženým obsahom cukru. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

dorovnanie na funkčný plat § 32 
b zákona č.  553/2003 Z. z. 
zamestnancov cellkom 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené v sledovanom 
štvrťroku, ktoré boli 
zamestnancom priznané v 
súlade s § 32 b zákona č. 
553/2003 Z.z.  Ide o prípady, 
kedy škola /školské riadenie 
dorovnáva svojim 
zamestnancom funkčný plat 
určený k 1.11.2009 do výšky 
funkčného platu, ktorý mali  
ku dňu 31.10.2009 určený 
podľa platných predpisov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

drobné zranenia a bežné úrazy do tejto kategórie zaraďujeme 
všetky drobné zranenia a úrazy, 
pri ktorých deti/žiaci/študenti 
vymeškali v škole menej ako 4 
kalendárne dni,  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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druh vzdelávania pri CŽV odborné (profesijné) vzdelávanie 
– slúži na doplnenie 
všeobecných a odborných 
vedomostí a zručností 
potrebných pri výkone povolania 
a pracovných činností; 
vzdelávanie na získanie 
čiastočnej kvalifikácie – je 
zamerané na získanie nových 
zručností potrebných pre zmenu 
pracovného zaradenia 
(rekvalifikácie); 
záujmové a/alebo občianske 
vzdelávanie – rozvíja a kultivuje 
osobné potreby a záľuby a/alebo 
umožňuje získať vedomosti o 
právach a povinnostiach 
občanov; 
vzdelávanie seniorov – 
špecifický druh záujmového 
vzdelávania určeného pre 
starších občanov s osobitne 
prispôsobeným obsahom, 
organizáciou a metódami 
vzdelávania; 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

edičná činnosť - vydané tituly Samostatne vydané tituly 
akademickou knižnicou  v 
printovej alebo elektronickej 
forme, dostupnej na webe 
knižnice, vrátane titulov, ktoré 
boli  vydané v spolupráci s inou 
organizáciou, ak je akademická 
knižnica uvedená na prvom 
mieste. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

ekonomický prenájom Prenájom objektu je realizovaný 
na základe zmluvného vzťahu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

elokované pracovisko Elokovaným pracoviskom sa 
rozumie trvalo zriadený 
uzatvorený priestor, v ktorom sa 
uskutočňuje pravidelná 
výchovno-vzdelávacia činnosť a 
riadi sa školským vzdelávacím 
programom školy, ktorej je 
súčasťou, alebo výchovno-
vzdelávacím programom 
školského zariadenia, ktorého je 
súčasťou. Sídlo EP sa zvyčajne 
nachádza na inej adrese ako 
kmeňová škola/školské 
zariadenie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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evidovaný klient Evidovaným klientom je osoba, 
ktorej bola CPPaP poskytnutá 
odborná starostlivosť prípadne 
služba ambulantnou formou v 
oblasti pedagogickej a 
psychologickej diagnostiky alebo 
poradenstva v otázkach 
výchovy, vzdelávania, 
osobnostného a profesijného 
vývinu vrátane  
odbornej pedagogickej, 
psychologickej, špecifickej 
sociálnej a liečebno-výchovnej 
starostlivosti, terapeutickej a 
rehabilitačnej intervencie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

externá forma štúdia Externá forma štúdia v rámci 
vysokoškolského štúdia je 
prevažne samostatné štúdium 
spojené s konzultáciami s 
vyučujúcim. Z dôvodu 
zachovania integrity 
akademického programu externí 
študenti musia písať písomné 
testy osobne v priestoroch školy.  
V regionálnom školstve externá 
forma štúdia sa uskutočňuje ako 
večerná, diaľková alebo 
dištančná: 
- večerné vzdelávanie je 
organizované pravidelne 
niekoľkokrát v týždni v rozsahu 
10 až 15 hodín týždenne, 
- diaľkové vzdelávania je 
organizované spravidla raz 
týždenne v rozsahu šesť až 
sedem konzultačných hodín,  
- dištančné vzdelávania je 
diaľkové vzdelávanie 
prostredníctvom 
korešpondencie, 
telekomunikačných médií a 
iných prostriedkov, pri ktorých 
spravidla nedochádza k priamym 
kontaktom medzi pedagogickým 
zamestnancom a samostatne 
študujúcim žiakom. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

externé vzdelávacie inštitúcie Externá vzdelávacia inštitúcia je 
právnická osoba, ktorej bolo 
priznané právo podieľať sa na 
uskutočňovaní doktorandského 
študijného programu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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finančné náklady na činnosť 
knižnice 

Suma celkových finančných 
nákladov (výdavkov) 
vynaložených na činnosť 
školskej knižnice v sledovanom 
roku zo všetkých dostupných 
zdrojov (napr. z rozpočtu školy, z 
finančných prostriedkov 
rozvojového projektu, z 
finančných prostriedkov 
občianskych združení a pod.) 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

forma výchovy a vzdelávania - 
celodenná 

Celodenné vzdelávanie je 
dennou formou štúdia 
organizované v dopoludňajších 
aj v odpoludňajších hodinách v 
rozsahu piatich prac.dní v týždni.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

forma výchovy a vzdelávania - 
poldenná 

Poldenné vzdelávanie je dennou 
formou štúdia organizované len 
v dopoludňajších alebo len v 
odpoludňajších hodinách v 
rozsahu piatich pracovných dní v 
týždni. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

forma výchovy a vzdelávania - 
týždenná a nepretržitá 

Týždenné vzdelávanie je 
vzdelávanie dennou formou 
štúdia organizované v 
dopoludňajších aj v 
odpoludňajších hodinách v 
rozsahu piatich pracovných dní v 
týždni so zabezpečením 
ubytovania a stravovania. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

forma vzdelávania - dištančná Dištančná forma nahrádza 
priamy kontakt lektora s 
frekventantom komunikáciou 
prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov založených na 
využívaní nových IKT. Je 
založená na samostatnom štúdiu 
frekventantov, ktorí dostávajú 
potrebné materiály na 
samoštúdium od lektora (tútora). 
Frekventanti kurzov majú 
možnosť konzultovať s tútorom 
vo vyhradenom čase a 
vyhradeným spôsobom 
konkrétne témy a s nimi spojené 
nejasnosti alebo otázky a 
priebežne mu posielajú 
dohodnuté výstupy (testy, 
vypracované zadania a pod.). 
Môže nadobúdať metódy 
asynchrónne (sebariadené 
vzdelávanie prostredníctvom 
vhodne obsahovo a didakticky 
pripraveného e-kurzu), 
synchrónne (za podpory tútora, s 
využitím viacerých foriem 
komunikácie ako Instant 
messaging, audio a video 
konferenčné hovory, hotline 
tel.linky...). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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forma vzdelávania - e-learning Vzdelávanie, ktoré 
prostredníctvom IKT 
prostriedkov zabezpečuje 
formou jasných a zrozumiteľných 
kurzov s aktuálnym a 
relevantným obsahom trvalý 
prístup k účinnému a 
efektívnemu vzdelávaniu so 
schopnosťou sledovať, 
reportovať a merať výsledky 
tohto vzdelávania. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

forma vzdelávania - 
korešpondenčná 

Dištančná forma vzdelávania, 
ktorá sa realizuje 
prostredníctvom e-mailovej 
alebo písomnej korešpondencie.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

forma vzdelávania - prezenčná Prezenčná forma štúdia je 
charakterizovaná priamou 
osobnou účasťou frekventanta 
na kurze. Lektor a frekventant 
kurzu sú počas vyučovania v 
priamom kontakte, ako aj 
frekventanti navzájom. 
Vzdelávanie je realizované 
formou prednášok, diskusií a 
názorných cvičení, v závislosti 
od povahy kurzu sú používané aj 
metódy zážitkového učenia, 
hrania rolí, prípadových štúdií a 
i. Môže byť denná, večerná a 
individuálna. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

IKT kompetencie - mierne 
pokročilé 

Programový balík MS Office (MS 
Word, MS Excel, MS Access, 
MS Power Point, MS Internet 
Explorer a MS Front Page). 
Základy práce, ovládanie 
programového vybavenia a 
spracovanie elektronických 
dokumentov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

IKT kompetencie - pokročilé Aplikačné využitie získaných 
zručností v odbore. Seminárne 
práce v elektronickej 
forme,elaboráty, postery, 
prezentácie, video klipy, www 
stránky, vyhľadávanie a 
spracovanie informácií z 
Internetu, komunikácia a video 
konferencie z odboru. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

IKT kompetencie - základné Všeobecný základ – základné 
pojmy, terminológia, história a 
vývoj IKT, základy Internetu a 
akademické informačné 
systémy. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

individuálne integrovaní žiaci 
(školská integrácia) 

Individuálne integrovaní žiaci 
(školská integrácia) sú žiaci, 
ktorí majú zariadením 
výchovného poradenstva a 
prevencie diagnostikované 
špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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iné špeciálne dokumenty Medzi iné špeciálne dokumenty 

patria napr. normy, firemná 
literatúra, kartografické 
dokumenty, tlačené hudobniny, 
grafické dokumenty, diorámy, 
trojrozmerné dokumenty a iné ... 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

inštruktori žiakov pre praktické 
vyučovanie 

Inštruktori žiakov sú 
zamestnanci poverení popri 
svojej hlavnej činnosti 
individuálnym výcvikom 1 až 3 
žiakov. Inštruktori nie sú 
pedagogickí zamestnanci. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

intelektovo nadané deti  Za dieťa alebo žiaka s nadaním 
sa považuje dieťa alebo žiak, 
ktorý má nadpriemerné 
schopnosti v intelektovej oblasti, 
v oblasti umenia alebo športu 
alebo v týchto oblastiach 
dosahuje v porovnaní s 
rovesníkmi mimoriadne výkony a 
prostredníctvom výchovy a 
vzdelávania sa jeho nadanie 
cielene rozvíja.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

jazykový kurz základný A1 definícia v zmysle  metodiky pre 
Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazykové znalosti 
A1 (Úplný začiatočník ) 
Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, 
rozumiem základné slová a 
frázy, týkajúce sa mňa, mojej 
rodiny, práce a podobne. 
Komunikujem jednoduchými 
vetami o základných veciach 
napr. kúpa cestovného lístku, 
spýtanie sa na správny 
smer/cestu. Položím otázku a 
odpovedi rozumiem, ak je 
jednoduchá. Čítam a rozumiem 
jednoduchým oznamom, 
plagátom, upozorneniam.  
Dokážem napísať jednoduchú 
pohľadnicu, odkaz, vyplniť 
formulár. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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jazykový kurz základný A2 definícia v zmysle  metodiky pre 
Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazykové znalosti 
A2 (Začiatočník) 
Rozumiem najbežnejšej slovnej 
zásobe v kontexte vecí ktoré sa 
ma týkajú napr. rodina, práca, 
nakupovanie, moje mesto. 
Orientujem sa v texte inzerátu, 
oznámenia, krátkej správy, v 
cestovnom poriadku. 
Nadviažem spoločenský kontakt, 
ale udržať konverzáciu je pre 
mňa ťažké. 
Dokážem napísať jednoduchý 
list, oznam, poďakovanie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

jazykový kurz stredný B1 definícia v zmysle  metodiky pre 
Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazykové znalosti 
B1 (Mierne pokročilý) 
Rozumiem obsahu televízneho 
programu alebo správ o 
aktuálnych udalostiach. 
Zvládnem väčšinu situácií, v 
ktorých potrebujem hovoriť a 
rozumieť a ktoré sa vyskytujú 
počas cestovania alebo bežného 
každodenného kontaktu. 
Dokážem opísať svoje 
skúsenosti, plány, porozprávať 
jednoduchý príbeh. 
Dokážem napísať jednoduchý 
súvislý text na témy, ktoré sú mi 
známe alebo ma osobne 
zaujímajú. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

jazykový kurz stredný B2 definícia v zmysle  metodiky pre 
Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazykové znalosti 
B2 (Stredne pokročilý)  
Dokážem porozumieť dlhšej reči 
a prednáškam, ak mi je téme 
dostatočne známa. 
Dokážem porozumieť väčšine 
filmov v spisovnom jazyku a 
rozumiem knihe v origináli. 
Dokážem viesť bežný rozhovor s 
rodenými hovoriacimi, aktívne sa 
zúčastniť na diskusii na známe 
témy, pričom vyjadrujem a 
presadzujem svoje názory, aj 
keď s gramatickými chybami. 
Dokážem napísať podrobný text 
o témach, ktoré poznám, 
napíšem referát alebo správu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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jazykový kurz vyšší C1 definícia v zmysle  metodiky pre 
Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazykové znalosti 
C1 (Vyššie pokročilý)  
Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie 
je jasne štruktúrovaná a vzťahy 
sú iba naznačené. 
Čítam faktické a literárne texty, 
pričom rozoznávam rozdiely v 
štýle. 
Dokážem sa vyjadrovať plynulo 
a spontánne bez zjavného 
hľadania výrazov, využívam 
jazyk pružne a účinne pre 
spoločenské a profesijné účely. 
Dokážem jasne a podrobne 
opísať zložité témy, rozširovať 
ich o vedľajšie témy, rozvíjať 
konkrétne body a zakončiť reč 
vhodným záverom. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

jazykový kurz vyšší C2 definícia v zmysle  metodiky pre 
Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazykové znalosti 
C2 (Pokročilý)  
Nemám žiadne ťažkosti pri 
pochopení akéhokoľvek druhu 
hovoreného jazyka, či už naživo 
alebo z vysielania. 
Ľahko čítam všetky formy 
písaného jazyka, vrátane 
abstraktných textov. 
Bez námahy sa dokážem 
zúčastniť na akejkoľvek 
konverzácii alebo diskusii a 
dobre ovládam idiomatické a 
hovorové výrazy. 
Dokážem napísať hladko plynúci 
text v rôznych štýloch, dokážem 
napísať napr. zhrnutie a 
recenziu odbornej práce alebo 
literárneho diela. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

jedáleň Jedáleň je účelové zariadenie 
vysokej školy alebo organizácie, 
ktorá na základe 
zmluvy s vysokou školou, 
poskytuje študentom vysokej 
školy stravovanie. 

ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

karentované časopisy Karentovaný časopis je (podľa 
Prílohy 4 Smernice Min. školstva 
SR č. 13/2008-R) vedecký 
časopis registrovaný a 
spracúvaný službou ISI Current 
Contents a vyhľadateľný v 
niektorej z tematických sérií 
Current Contents Connect, ktoré 
sú dostupné v rámci portálu Web 
of Knowledge. Spravidla ide o 
recenzovaný, vedecky vyššie 
hodnotený časopis. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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katamnéza vopred plánované, príp. cyklické 
overovanie (evaluácia) stability 
efektu poradenskej, 
terapeutickej, resp. rehabilitačnej 
činnosti CPPPaP 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

kontakt - informačný získanie informácií od 
zamestnancov CPPPaP 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

kontakt - odborný odborné konzultácie 
zamestnancov CPPPaP pre 
iných  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

kontakt - telefonické intervencie telefonické intervencie, ktorými 
sa rozumie získavanie znalostí o 
postupe, odborné rady 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

kratší pracovný čas V pracovnej zmluve dohodnutý 
kratší pracovný čas, ako je 
ustanovený týždenný pracovný 
čas v organizácii. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

kultúrno-poznávacia výmena Zahraničná výmena resp. aktivia 
kultúrno-poznávacieho 
charakteru. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

lôžková kapacita Projektovaná kapacita alebo 
kapacita stanovená hygienikom. 
V prípade, že kapacita nie je  
projektovaná ani stanovená, 
vypočíta sa tak, že celkovú 
plochu spální v m

2
 delíme 8 m

2
. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

mimoriadne štúdium Medzi mimoriadne štúdium 
zaraďujeme vzdelávanie 
trénerov, súdnych znalcov v 
doprave ako aj štúdium na 
Univerzite tretieho veku. 

ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

mzda za neaktívnu časť 
pracovnej pohotovosti na 
pracovisku 

Mzdy  v € vyplatené 
zamestnancom za neaktívnu 
časť pracovnej pohotovosti 
na pracovisku (§19a zákona 
č. 553/2003 Z.z.  alebo § 96 
ods. 2,3 Zákonníka práce) 

ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

mzdové náklady Ide o hrubé mzdy zaúčtované do 
nákladov v sledovanom období a 
skutočne vyplatené  školským 
knihovníkom 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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Mzdové prostriedky spolu Súčet vyplatených mzdových 
prostriedkov celkom vrátane 
náhrad v Eur. 
Ide o hrubé mzdy zaúčtované do 
nákladov v sledovanom období a 
skutočne vyplatené 
zamestnancom, ktorých 
odmeňovanie sa realizuje podľa 
zákona č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Alebo vyplatených na základe 
ustanovení zákona č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov 
(zamestnanci súkromných alebo 
cirkevných škôl a školských 
zariadení).  

 Mzdy a náhrady mzdy 
zahŕňajú čiastky mzdových 

nákladov, ktoré sú vyplácané 
vlastným zamestnancom ako 

odmena za prácu alebo jej 
náhrada na základe právneho 

vzťahu (pracovného, 
štátnozamestnaneckého, 

služobného alebo členského 
pomeru) k zamestnávateľovi. 

Bližšie nešpecifikované 

nadčasy Mzdové prostriedky 
vyplatené zamestnancom v € 
za prácu nadčas v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s 
predpisom odmeňovania.  
(napr. § 19, ods. 1 zákona č. 
553/2003 Z.z. alebo v súlade s 
§121 Zákonníka práce).     
Nie sú tu zahrnuté príplatky 
za prácu v noci, v sobotu,  v 
nedeľu alebo vo sviatok, 
ktoré patria zamestnancom v 
súvislosti s výkonom práce 
nadčas, nakoľko sa sledujú 
osobitne v rámci ostatných 
príplatkov. 

 Práca nadčas je práca 

vykonávaná zamestnancom 
na príkaz zamestnávateľa 

alebo s jeho súhlasom nad 
určený týždenný pracovný čas 
vyplývajúci z vopred určeného 
rozvrhnutia pracovného času 

a vykonávaná mimo rámca 
rozvrhu pracovných zmien 

Bližšie nešpecifikované 

 

 

 

  



Definície jednotlivých ukazovateľov používaných  

v rámci národnej štatistiky v rezorte školstva 

 

26 

 

náhrada mzdy Súčet náhrad miezd v €, ktoré 
platí zamestnávateľ (škola / 
školské zariadenie) podľa 
Zákonníka práce, kolektívnej 
či pracovnej zmluvy a 
mzdových predpisov  za 
neodpracovaný čas pre 
prekážky na strane 
zamestnanca alebo na strane 
zamestnávateľa.  
Ide napr. o náhrady mzdy za 
platené sviatky (§122 
Zákonníka práce), za 
dovolenku (§116 Zákonníka 
práce), za voľné dni 
(ošetrenie v zdravotníckom 
zariadení, narodenie dieťaťa, 
úmrtie rodinného príslušníka, 
svadba, presťahovanie 
zamestnanca a pod. podľa 
§141 Zákonníka práce), za 
výluky, prestoje a iné 
prekážky na strane 
zamestnávateľa (§142 
Zákonníka práce) a pod.. 
Náhrady miezd sa 
nevykazujú, ak sú súčasťou 
zmluvných platov. 

 Náhrady mzdy zahŕňajú 

čiastky mzdových nákladov, 
ktoré sú vyplácané vlastným 
zamestnancom ako náhrada 
mzdy na základe právneho 

vzťahu (pracovného, 
štátnozamestnaneckého, 

služobného alebo členského 
pomeru) k zamestnávateľovi. 

Bližšie nešpecifikované 

náhrada za neaktívnu časť 
pracovnej pohotovosti  mimo 
pracoviska 

Náhrady v € za nariadenú 
alebo dohodnutú neaktívnu 
časť pracovnej pohotovosti 
mimo pracoviska  vyplatené 
zamestnancom v sledovanom 
štvrťroku v súlade s § 21 ods. 
1 zákona č. 553/2003 Z.z., 
prípadne plnenia 
poskytované osobám v 
pracovnom pomere k 
organizácii, ktoré 
zamestnancom prislúchajú za 
dobu pracovnej pohotovosti 
(§ 96 ods. 4, 5 Zákonníka 
práce). V rozpočtových 
organizáciách sa tu uvedú 
platby v rámci položky 613 
rozpočtovej klasifikácie. 

 Náhrady za pracovnú 

pohotovosť mimo pracoviska 
zahŕňajú plnenia, poskytované 

osobám v pracovnom, 
štátnozamestnaneckom, resp. 

služobnom alebo členskom 
pomere k organizácii, ktoré 

zamestnancom prislúchajú za 
každú hodinu neaktívnej časti 
pracovnej pohotovosti mimo 

pracoviska. 
Bližšie nešpecifikované 
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nehodnotení Patria sem žiaci, ktorí neboli 
hodnotení v danom období . 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

neospravedlnené hodiny vymeškané neospravedlnené 
vyučovanie hodiny (bez 
ospravedlnenia), tzn. bez 
ospravedlnenia zákonného 
zástupcu dieťaťa, resp. 
nedoložené lekarským 
potvrdením 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

nevyhovujúca učebňa Učebňa, ktorá nezodpovedá 
zdravotným a hygienickým 
predpisom (napr. tmavá, hlučná, 
vlhká a iné). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

novoprijatí Za novoprijatých považujeme 
žiakov, ktorí sú prijatí prvýkrát v 
danom druhu štúdia bez  
opakujúcich 1. ročník. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

novozaradení žiaci Novozaradení žiaci sú žiaci z 
bežných základných škôl a žiaci 
z rodín, ktorí doteraz 
nenavštevovali žiadnu špeciálnu 
školu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

odborný zamestnanec Odborným zamestnancom (v 
zmysle § 4 zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) je 
fyzická osoba vykonávajúca 
odbornú činnosť, t. j. súbor 
pracovných činností 
vykonávaných najmä pri 
poskytovaní psychologickej, 
logopedickej, 
špeciálnopedagogickej 
starostlivosti alebo výchovného 
a sociálneho poradenstva a 
prevencie dieťaťu, žiakovi, 
poslucháčovi, skupine detí, 
žiakov alebo poslucháčov s 
osobitným zreteľom na proces 
výchovy a vzdelávania v školách 
a v školských zariadeniach a 
ostatné činnosti s tým súvisiace. 
Patria sem psychológ, školský 
psychológ, školský logopéd, 
špeciálny pedagóg, školský 
špeciálny pedagóg, terénny 
špeciálny pedagóg, liečebný 
pedagóg a sociálny pedagóg.  
Odborným zamestnancom je aj 
vedúci odborný zamestnanec  
(v zmysle § 34 zákona č. 
317/2009 Z. z.). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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odložená PŠD Ak dieťa po dovŕšení šiesteho 
roku veku nedosiahlo školskú 
spôsobilosť, riaditeľ školy 
rozhodne o odklade začiatku 
plnenia povinnej školskej 
dochádzky dieťaťa o jeden 
školský rok alebo o zaradení 
dieťaťa do nultého ročníka 
základnej školy, a to vždy na 
žiadosť zákonného zástupcu. 
Súčasťou žiadosti zákonného 
zástupcu je odporučenie 
všeobecného lekára pre deti a 
dorast a odporučenie 
príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a 
prevencie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Odmeny Mzdové prostriedky vyplatené 
zamestnancom na odmeny v 
sledovanom období, ktoré boli 
priznané v súlade s predpisom 
odmeňovania. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

odmeny - jubilejné Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom za 
pracovné zásluhy pri 
dosiahnutí 50 rokov veku v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 20 
ods. 1, písm. c) zákona č. 
553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

odmeny bez jubilejných Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
odmeny v sledovanom 
štvrťroku, ktoré boli priznané 
v súlade s § 20 ods. 1, písm. a, 
b, d, e zákona č. 553/2003 
Z.z.  Patria sem napr. odmeny 
za kvalitné vykonávanie 
pracovných činností, za 
vykonanie práce presahujúcej 
rámec pracovných činností, 
splnenie mimoriadnej 
pracovnej úlohy alebo 
osobitne významnej 
pracovnej úlohy, za osobnú 
pomoc pri mimoriadnej 
udalosti, za aktívnu účasť na 
zvýšení výnosov získaných 
podnikateľkou činnosťou 
príspevkovej organizácie.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 
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Odmeny jubilejné Mzdové prostriedky z odmien 
vyplatené zamestnancom za 
pracovné zásluhy pri dosiahnutí 
50 rokov veku. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

odškodnený úraz úraz, ktorý bol zo strany 
poisťovne alebo školy 
odškodnený 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Osobný plat Mzdové prostriedky vyplatené 
zamestnancom, ktorým 
zamestnávateľ namiesto 
funkčného platu priznal osobný 
plat v súlade s predpisom 
odmeňovania. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Osobný príplatok Mzdové prostriedky vyplatené 
zamestnancom na osobné 
príplatky v sledovanom období, 
ktoré boli priznané v súlade s 
predpisom odmeňovania. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Ostatné osobné vyrovnania Mzdové prostriedky - paušálne 
náhrady vyplatené na pokrytie 
nevyhnutných výdavkov za 
služby a iné osobné výdavky 
súvisiace s výkonávaním 
funkcie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Ostatné príplatky Mzdové prostriedky vyplatené 
zamestnancom formou platovej 
kompenzácie za sťažený výkon 
práce pri vykonávaní pracovných 
činností, príplatky za zmennosť, 
kreditový príplatok, výkonnostný 
príplatok, príplatok za 
starostlivosť a vedenie 
služobného motorového vozidla, 
príplatky za prácu v noci, 
príplatky za prácu v sobotu 
alebo v nedeľu, príplatky za 
prácu vo sviatok, príplatky za 
prácu v noci, v sobotu, v nedeľu 
alebo vo sviatok, ktoré patria 
zamestnancom v súvislosti s 
výkonom práce nadčas. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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pedagogický zamestnanec Pedagogickým zamestnancom 
(v zmysle § 3 zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov)  je 
fyzická osoba vykonávajúca 
pedagogickú činnosť, t. j. súbor 
pracovných činností 
vykonávaných priamou 
výchovno-vzdelávacou 
činnosťou (priama vyučovacia 
činnosť, ktorou sa uskutočňuje 
školský vzdelávací program 
alebo program kontinuálneho 
vzdelávania, a priama výchovná 
činnosť, ktorou sa uskutočňuje 
výchovný program) a ostatnými 
činnosťami s ňou súvisiacimi . 
Patria sem učiteľ, majster 
odbornej výchovy, vychovávateľ, 
pedagogický asistent, 
zahraničný lektor, tréner 
športovej školy a tréner 
športovej triedy a korepetítor. 
Pedagogickým zamestnancom 
je aj vedúci pedagogický 
zamestnanec 
(v zmysle § 34 zákona č. 
317/2009 Z. z.). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

plánovaná kapacita jedálne projektovaný denný počet výroby 
obedov v školskej jedálni k 
poslednému dňu sledovaného 
obdobia (resp. počet obedov 
schválených regionálnym 
hygienikom) 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Plat pri výkone práce vo 
verejnom záujme v zahraničí 

Mzdové prostriedky vyplatené 
zamestnancom, ktorí podľa 
pracovnej zmluvy vykonávajú 
práce vo verejnom záujme v 
zahraničí. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Plat za neaktívnu časť pracovnej 
pohotovosti na pracovisku 

Mzdové prostriedky vyplatené 
zamestnancom v súlade s 
predpisom odmeňovania ak je 
zamestnancovi nariadená alebo 
s ním dohodnutá pracovná 
pohotovosť na pracovisku. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

poradenstvo - pedagogické ovplyvňovanie úrovne prospechu 
a výchovnej zvládnuteľnosti 
dieťaťa (mládeže) a skupiny detí 
(mládeže) v podmienkach škôl a 
školských zariadení metódami a 
postupmi pedagogického 
poradenstva, zodpovedajúcimi 
súčasným poznatkom 
psychologických vied a stavu 
praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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poradenstvo - psychologické ovplyvňovanie správania dieťaťa 
(mládeže) a skupiny detí 
(mládeže) v podmienkach škôl a 
školských zariadení metódami a 
postupmi psychologického 
poradenstva, zodpovedajúcimi 
súčasným poznatkom 
psychologických vied a stavu 
praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

poradenstvo - sociálne ovplyvňovanie sociálnych 
vzťahov dieťaťa (mládeže) a 
skupiny detí (mládeže) v 
podmienkach škôl a školských 
zariadení metódami a postupmi 
sociálneho poradenstva, 
zodpovedajúcimi súčasným 
poznatkom sociálnych 
(sociologických) vied a stavu 
praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

potenciálni používatelia Všetci žiaci, pedagogickí a 
odborní zamestnanci školy. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

potenciálny stravník Potenciálny stravník je každý 
žiak základnej školy (ZŠ), 
základnej školy internátnej (ZŠI), 
žiak 5 ročného, 6 ročného alebo 
8 ročného gymnázia a 8 ročného 
konzervatória, žiak 5 ročného 
alebo 8 ročného gymnázia 
internátneho a 8 ročného 
konzervatória internátneho so 
sídlom na území obce 
zriadeného obcou; každý žiak 
základnej školy, základnej školy 
internátnej, základnej školy pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠZŠ), 
základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
internátnej (ŠZŠI) so sídlom na 
území obce zriadenej cirkevnými 
alebo súkromnými 
zriaďovateľmi; žiak 5 ročného, 6 
ročného alebo 8 ročného 
gymnázia a 8 ročného 
konzervatória a žiak 5 ročného 
alebo 8 ročného gymnázia 
internátneho a 8 ročného 
konzervatória internátneho do 15 
rokov veku so sídlom na území 
obce zriadeného cirkevnými 
alebo súkromnými 
zriaďovateľmi. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

 

 



Definície jednotlivých ukazovateľov používaných  

v rámci národnej štatistiky v rezorte školstva 

 

32 

 

povinná školská dochádzka 
(PŠD) 

Povinná školská dochádzka je 
desaťročná a trvá najviac do 
konca školského roka, v ktorom 
žiak dovŕši 16. rok veku. Začína 
začiatkom školského roka, ktorý 
nasleduje po dni, keď dieťa 
dovŕši šiesty rok veku a 
dosiahne školskú spôsobilosť. 

ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

pracovná kvalifikácia Pracovnou kvalifikáciou sa 
rozumie získanie nižšieho 
stredného vzdelania bez 
výučného listu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

pracovné miesto pre odborný 
výcvik 

Pracovným miestom pre 
odborný výcvik je miesto, kde 
žiaci vykonávajú odborné 
činnosti v rámci odborného 
výcviku alebo odbornej resp. 
umeleckej praxe. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

pravidelná záujmová činnosť Pravidelná činnosť sa uplatňuje 
najmä ako pravidelné stretnutia 
(záujmový útvar, záujmový 
krúžok, skupina, umelecký 
súbor, športový oddiel, družstvo, 
klub, združenia), kde deti vo 
výchovnom zariadení pracujú 
pravidelne, pod vedením 
odborníka v oblasti, dospelého 
vedúceho. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

predškolská príprava Absolvovanie vzdelávacieho 
programu v materskej škole. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

prevádzkové hodiny pre 
používateľov 

Počet hodín za týždeň, v rámci 
ktorých je školská knižnica 
prístupná pre používateľov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

preventívny program - trvanie 
dlhodobé 

preventívny program realizovaný 
nad 6 mesiacov (do 10 
mesiacov, aj viac), obyčajne celý 
školský rok 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

preventívny program - trvanie 
krátkodobé 

preventívny program realizovaný 
do 3 mesiacov 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

preventívny program - trvanie 
strednodobé 

preventívny program realizovaný 
od 3 do 6 mesiacov 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

priemerná mzda Údaj sa vypočíta ako podiel 
vyplatených mzdových 
prostriedkov, priemerného 
evidenčného prepočítaného 
počtu zamestnancov za 
sledované obdobie a počtu 
mesiacov v sledovanom 
období. Údaj sa vykazuje v 
Eur zaokrúhlený na jedno 
desatinné miesto.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 
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príležitostná záujmová činnosť Príležitostná činnosť je 
organizovaná ako nepravidelné, 
príležitostné podujatie, pre 
všetkých žiakov, skupiny pri 
rozličnej príležitosti, sporadicky, 
nepravidelne, (stretnutia pre 
okruh záujemcov, turistika, výlet, 
beseda o aktuálnej téme, 
návšteva kina, divadla, výstavy, 
návšteva športového podujatia, 
súťaž, turnaj, stretnutie, 
prehliadky, festivaly). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

príplatok - kreditový Mzdové prostriedky v € 
vyplatené pedagogickým a 
odborným zamestnancom na 
kreditové príplatky za 
sústavné prehlbovanie 
odbornej spôsobilosti 
profesijným rozvojom v 
kariérovom systéme, ktoré 
boli priznané v súlade s § 14 
zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - osobný Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
osobné príplatky v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 10 
zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - platová kompenzácia 
za sťažený výkon práce 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
platovú kompenzáciu za 
sťažený výkon práce v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 11 
zákona č. 553/2003 Z.z. alebo 
v súlade s § 124 Zákonníka 
práce.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - výkonnostný Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
výkonnostné príplatky v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s §14a 
zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 
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príplatok - za prácu so žiakmi so 
zdravotným znevýhodnením 
alebo so žiakmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené pedagogickým 
zamestnancom za prácu so 
žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením alebo so 
žiakmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s §14d 
zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za prácu v krízovej 
oblasti 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom za 
prácu v krízovej oblasti v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s §12 
zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za prácu v noci  Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
príplatky za prácu v noci v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 16 
zákona č. 553/2003 Z.z. alebo 
v súlade s §123 Zákonníka 
práce 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za prácu v sobotu 
alebo v nedeľu  

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
príplatky za prácu v sobotu 
alebo v nedeľu v sledovanom 
štvrťroku, ktoré boli priznané 
v súlade s § 17 zákona č. 
553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za prácu vo sviatok   Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
príplatky za prácu vo sviatok v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 18 
zákona č. 553/2003 Z.z. alebo 
v súlade s §122 Zákonníka 
práce. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za praktickú prípravu Mzdové prostriedky v € 
vyplatené pedagogickým 
zamestnancom za praktickú 
prípravu v sledovanom 
štvrťroku, ktoré boli priznané 
v súlade s §15 zákona č. 
553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 
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príplatok - za riadenie a 
zastupovanie 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené vedúcim 
zamestnancom na príplatky 
za riadenie a zamestnancom 
príplatky za zastupovanie v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 8 a 
§ 9 zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za starostlivosť a 
vedenie služobného motorového 
vozidla 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
príplatky za starostlivosť 
a vedenie služobného 
motorového vozidla v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 14b 
zákona č. 553/2003 Z.z. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za výkon 
špecializovanej činnosti: činnosť 
triedneho učiteteľa 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené pedagogickým 
zamestnancom v sledovanom 
štvrťroku na príplatky za 
výkon špecializovaných 
činností za činnosť triedneho 
učiteľa, ktoré im boli priznané 
v súlade s § 13b ods. 1 zákona 
č. 553/2003 Z.z. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za výkon 
špecializovanej činnosti: činnosť 
uvádzajúceho pedagogického 
zamestnanca a odborného 
zamestnanca 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené pedagogickým a 
odborným zamestnancom v 
sledovanom štvrťroku na 
príplatky za činnosť 
uvádzajúceho pedagogického 
zamestnanca a uvádzajúceho 
odborného zamestnanca, 
ktoré im boli priznané  v  
súlade s § 13b ods. 2 zákona 
č. 553/2003 Z.z. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

príplatok - za zmennosť  Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
príplatky za zmennosť v 
sledovanom štvrťroku, ktoré 
boli priznané v súlade s § 13 
zákona č. 553/2003 Z.z.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 
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príplatok - začínajúceho 
pedagogického zamestnanca a 
začínajúceho odborného 
zamestnanca 

Mzdové prostriedky v € 
vyplatené začínajúcim 
pedagogickým a odborným 
zamestnancom,  ktoré im boli 
priznané  v súlade s § 14c 
zákona č. 553/2003 Z.z. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

Príplatok za riadenie a 
zastupovanie 

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. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

Príprava detí na povinnú školskú 
dochádzku 

Do počtu zapísaných detí sa 
započítajú deti rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, 
ktoré sa zúčastnili  prípravy na 
primárne vzdelávanie 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

prípravné štúdium Prípravné štúdium je určené na 
intenzívne diagnostikovanie 
umeleckých schopností dieťaťa 
a jeho následné zaradenie do 
príslušného umeleckého odboru. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

prípravný ročník Prípravný ročník je určený pre 
žiakov, ktorí k 1. septembru 
dosiahli fyzický vek šesť rokov, 
nedosiahli školskú spôsobilosť a 
nie je u nich predpoklad 
zvládnutia prvého ročníka 
základnej školy so vzdelávacím 
programom  pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením. 
Absolvovanie prípravného 
ročníka sa považuje za prvý rok 
plnenia povinnej školskej 
dochádzky. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

rehabilitácia - 
korekcia/kompenzácia 

Typ rehabilitácie zameranej na 
metódy kompenzačné, ktoré sú 
zamerané na rozvoj náhradných 
funkcií a na nácvik náhradných 
činnosti, pokiaľ sa reedukáciou 
nepodarí rozvnúť v dostaičnej 
miere pôvodnú funckiu alebo ju 
obnoviť 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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rehabilitácia - nácvik sociálnej 
komunikácie 

pod nácvikom sociálnej 
komunikácie rozumieme 
ovplyvňovanie úrovne sociálnej 
komunikácie, resp. sociálneho 
správania dieťaťa (mládeže) a 
skupiny detí (mládeže) 
predovšetkým v podmienkach 
škôl a školských zariadení 
metódami, technikami a 
postupmi sociálnej pedagogiky, 
resp. sociálnej práce 
zodpovedajúcimi súčasným 
poznatkom sociálnych a 
pedagogických vied a stavu 
praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

rehabilitácia - reedukácia a 
psychagogika 

pod reedukáciou rozumieme 
špeciálno–pedagogické postupy 
zacielené na rozvoj a zlepšenie 
prospechu a výchovnej 
zvládnuteľnosti, príp. metód, 
ktoré sa uplatňujú v celom 
procese špeciálnej výchovy a 
vzdelávania v spojení s 
metódami vyučovania a výchovy 
prostredníctvom slova, názoru 
alebo praktickej činnosti 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

rehabilitácia - sociálno-
psychologický tréning 

ovplyvňovanie úrovne sociálno-
psychologických zručností a 
sociálno-psychologických 
kompetencií v sociálnom 
správaní dieťaťa (mládeže) a 
skupiny detí (mládeže) 
predovšetkým v podmienkach 
škôl a školských zariadení 
sociálnopsychologickými 
metódami, technikami a  
postupmi zodpovedajúcimi 
súčasným poznatkom sociálnej 
psychológie a stavu praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

registrovaní používatelia Aktívni používatelia – žiaci, 
pedagogickí zamestnanci, 
odborní zamestnanci a 
nepedagogickí zamestnanci, 
poprípade členovia miestnej 
komunity, ktorí fyzicky navštívili 
školskú knižnicu a zaregistrovali 
sa alebo si obnovili svoju 
registráciu a požičali si aspoň 
jednu knižničnú jednotku alebo 
využili technické prostriedky 
(napr. prístup na internet, 
poskytovanie kópií informačných 
dokumentov, využitie 
multimediálneho zariadenia) 
alebo jej knižnično-informačné 
služby počas 
kalendárneho roka. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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registrovaný školský úraz do tejto kategórie zaraďujeme 
všetky zranenia a úrazy, pri 
ktorých deti/žiaci/študenti 
vymeškali v škole 4 a viac 
kalendárnych dní vrátane, 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

rozšírené štúdium Rozšírené štúdium je určené 
žiakom, ktorí v základnom štúdiu 
preukážu mimoriadne nadanie a 
vynikajúce študijné výsledky. (§ 
51 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. 
z.) 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

samovražda do tejto kategórie zaraďujeme 
všetky samovraždy spáchané 
deťmi/žiakmi/študentmi, bez 
ohľadu na to, či samovraždu 
spáchali v škole počas 
vý¬chovno-vzdelávacieho 
procesu alebo doma 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

skrátené štúdium V skrátenom štúdiu sa žiaci 
pripravujú na štúdium na 
stredných školách, 
konzervatóriách a vysokých 
školách pedagogického alebo 
umeleckého zamerania. . (§ 51 
ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

sociálne znevýhodnené 
prostredie 

Za sociálne znevýhodnené 
prostredie, ktoré znevýhodňuje 
dieťa vo výchovnovzdelávacom 
procese sa považuje prostredie, 
ktoré charakterizujú aspoň tri z 
nasledovných kritérií:  
1. rodina, v ktorej dieťa žije, 
neplní základné funkcie - 
socializačno-výchovnú, 
emocionálnu a ekonomickú 3) 
2. chudoba a hmotná núdza 
rodiny dieťaťa 4) 
3. aspoň jeden z rodičov dieťaťa 
je dlhodobo nezamestnaný, patrí 
k znevýhodneným uchádzačom 
o zamestnanie, 
4. nedostatočné vzdelanie 
zákonných zástupcov - aspoň 
jeden z rodičov nemá ukončené 
základné vzdelanie, 
5. nevyhovujúce bytové a 
hygienické podmienky, v ktorých 
dieťa vyrastá - absencia miesta 
na učenie, postele, elektrickej 
prípojky, pitnej vody, WC, 
6. vyučovací jazyk školy je iný 
ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v 
domácom prostredí, 
7. rodina dieťaťa žije v 
segregovanej komunite, 
8. sociálne vylúčenie komunity 
alebo rodiny dieťaťa z majoritnej 
spoločnosti. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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školská jedáleň Školská jedáleň je zariadenie 
školského stravovania, ktoré  sa 
zriaďuje na prípravu, výdaj, 
konzumáciu jedál a nápojov pre 
stravníkov v čase ich pobytu v 
škole alebo v školskom 
zariadení. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

školská knižnica Školská knižnica je súčasťou 
základnej alebo strednej školy 
slúžiaca na informačné a 
dokumentačné zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacej činnosti a 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Musí byť evidovaná v 
Zozname knižníc MK SR. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

školská knižnica integrovaná s 
verejnou knižnicou 

Zlúčenie školskej knižnice s 
obecnou knižnicou; je evidovaná 
v Zozname knižníc Slovenskej 
republiky ako školská knižnica. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

špecializované triedy Špecializované triedy sa zriaďujú 
pre žiakov, ktorí z výchovno-
vzdelávacieho hľadiska 
potrebujú kompenzačný program 
alebo rozvojový program, a pre 
žiakov, ktorí boli vzdelávaní v 
škole so vzdelávacím 
programom pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením. V 
špecializovanej triede je žiak 
zaradený iba počas nevyhnutnej 
potreby. Špecializované triedy 
sa zriaďujú aj pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorí po absolvovaní 
nultého ročníka nemajú 
predpoklad úspešne zvládnuť 
obsah vzdelávania prvého 
ročníka školy, nezvládajú obsah 
vzdelávania prvého ročníka 
školy alebo boli vzdelávaní v 
základnej škole podľa programu 
pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, ale 
nepreukázalo sa u nich 
zdravotné postihnutie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

špecializovaný jazykový kurz pre 
absolventov SŠ 

Špecializovaný jazykový kurz je 
kurz v rozsahu 105 až 140 
vyučovacích hodín zriadený pre 
prípravu na štátnu jazykovú 
skúšku alebo denný kurz 
zriadený pre absolventov 
strednej školy v rozsahu 420 až 
875 vyučovacích hodín. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

špeciálny jazykový kurz Špeciálny jazykový kurz je kurz, 
ktorého rozsah a obsah určí 
riaditeľ jazykovej školy podľa 
aktuálnej spoločenskej potreby, 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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štátna jazyková skúška - 
odborná 

Odbornej štátnej jazykovej 
skúšky zodpovedá 315 až 380 
hodín výučby v kurzoch štátnej 
jazykovej školy po absolvovaní 
základnej štátnej jazykovej 
skúšky. Odbornú štátnu 
jazykovú skúšku môže vykonať 
kandidát, ktorý úspešne vykonal 
základnú alebo všeobecnú 
štátnu jazykovú skúšku. 
Odbornú štátnu jazykovú skúšku 
možno vykonať v odbore 
spoločenskovednom, 
prírodovednom, medicínskom, 
technickom alebo ekonomickom. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štátna jazyková skúška - 
špeciálna 

Špeciálnej štátnej jazykovej 
skúšky zodpovedá 105 až 140 
hodín výučby v kurze štátnej 
jazykovej školy po vykonaní 
všeobecnej štátnej jazykovej 
skúšky. Špeciálnu štátnu 
jazykovú skúšku možno vykonať 
pre odbor prekladateľský alebo 
tlmočnícky. Špeciálnu štátnu 
jazykovú skúšku môže vykonať 
kandidát, ktorý úspešne 
absolvoval všeobecnú štátnu 
jazykovú skúšku. Riaditeľ štátnej 
jazykovej školy môže povoliť 
výnimku kandidátovi, ktorý 
preukáže požadované jazykové 
vedomosti a zručnosti dokladom 
o získaní vysokoškolskej 
kvalifikácie v príslušnom 
filologickom študijnom odbore, 
prípadne iným dokladom. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štátna jazyková skúška - 
všeobecná 

Všeobecnej štátnej jazykovej 
skúšky zodpovedá 840 až 980 
hodín výučby v kurzoch štátnej 
jazykovej školy.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štátna jazyková skúška - 
základná 

Základnej štátnej jazykovej 
skúšky zodpovedá 525 až 600 
hodín výučby v kurzoch štátnej 
jazykovej školy. Základnú štátnu 
jazykovú skúšku možno vykonať 
po dovŕšení sedemnásteho roku 
veku; ostatné druhy skúšok po 
dovŕšení osemnásteho roku 
veku. Riaditeľ štátnej jazykovej 
školy alebo školy, ktorá má na to 
oprávnenie, môže výnimočne 
povoliť vykonanie základnej 
štátnej jazykovej skúšky alebo 
všeobecnej štátnej jazykovej 
skúšky aj mladšiemu 
kandidátovi, ak preukáže 
požadované jazykové vedomosti 
a zručnosti. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

 



Definície jednotlivých ukazovateľov používaných  

v rámci národnej štatistiky v rezorte školstva 

 

41 

 

štipendisti - fyzické osoby Počet študentov, ktorým bolo 
poskytnuté mimoriadne 
motivačné štipendium 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štipendisti - priemerný počet Priemerný počet štipendistov sa 
vypočíta tak, že sa súčet počtov 
študujúcich poberajúcich 
štipendium v jednotlivých 
výplatných termínoch delí 
počtom výplatných termínov v 
predchádzajúcom akademickom 
roku. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štipendium - motivačné 
mimoriadne  

Motivačné mimoriadne 
štipendium je štipendium 
poskytované študentom a 
absolventom vysokej školy z 
vlastných zdrojov podľa § 97 
zákona o vysokých školách za 
dosiahnutie mimoriadnych 
výsledkov v štúdiu, športe, 
výskume, vývoji alebo v umení, 
prípadne za iné skutočnosti 
uvedené v štipendijnom poriadku 
vysokej školy (okrem sociálnej 
podpory). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štipendium - motivačné 
prospechové  

Motivačné prospechové 
štipendium je štipendium 
priznané z prostriedkov štátneho 
rozpočtu študentom podľa § 96a 
zákona o vysokých školách 
alebo z vlastných zdrojov 
vysokej školy podľa § 97 ak je 
vyplatené na základe 
dosiahnutého prospechu 
študentom za časť štúdia a 
nejde o mimoriadne štipendium. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štipendium - sociálne Štipendium priznané z 
prostriedkov štátneho rozpočtu 
podľa § 96 zákona o vysokých 
školách študentom študijných 
programov prvých dvoch 
stupňov a študijných programov 
podľa § 53 ods. 3 (spojený prvý 
a druhý stupeň), ktorí majú trvalý 
pobyt v Slovenskej republike, na 
základe splnenia ustanovených 
podmienok alebo z vlastných 
zdrojov vysokej školy podľa § 97 
vo forme jednorazovej alebo 
pravidelnej sociálnej podpory za 
podmienok ustanovených 
štipendijným poriadkom vysokej 
školy. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

štúdium pre dospelých Štúdium pre dospelých je určené 
pre uchádzačov, ktorí si chcú 
doplniť a rozšíriť svoje umelecké 
vzdelanie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

tábor - doma Tábor realizovaný  na území 
Slovenskej republiky. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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tábor - prímestský Tábor realizovaný doma /na 
území Slovenskej republiky/ bez 
ubytovania s dennou 
dochádzkou väčšinou pre deti od 
6 do 15 rokov 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

tábor - putovný 
Tábor realizovaný pre skupinu 
mladých ľudí, ktorá za krátky čas 
navštívi čo najviac miest    

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

tábor - stály 
Tábor realizovaný v jednom 
určitom mieste už niekoľko krát 
za sebou 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

tábor - v zahraničí Tábor je realizovaný pre deti a 
mládež zo Slovenskej republiky 
v niektorej zo zahraničných 
destinácií 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

tarifný plat Mzdové prostriedky v € 
vyplatené zamestnancom na 
tarifné platy v sledovanom 
štvrťroku  v súlade s 
predpisom odmeňovania 
(napr. priznané v súlade s § 7 
zákona č. 553/2003 Z. z.).  

 ŠÚ SR preberá definíciu 

MŠVVaŠ SR 
Bližšie nešpecifikované 

teplé jedlo Teplé jedlo je tepelne 
spracovaný pokrm. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

terapia - liečebno-pedagogická ovplyvňovanie správania dieťaťa 
(mládeže) a skupiny detí 
(mládeže) v podmienkach škôl a 
školských zariadení metódami, 
technikami a postupmi liečebnej 
pedagogiky zodpovedajúcimi 
súčasným poznatkom 
psychologických vied a stavu 
praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

terapia - psychoterapia ovplyvňovanie správania dieťaťa 
(mládeže) a skupiny detí 
(mládeže) v podmienkach škôl a 
školských zariadení 
psychoterapeutickými metódami, 
technikami a postupmi 
zodpovedajúcimi súčasným 
poznatkom psychologických vied 
a stavu praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

terapia - socioterapia ovplyvňovanie sociálnych 
vzťahov dieťaťa (mládeže) a 
skupiny detí (mládeže) v 
podmienkach škôl a školských 
zariadení socioterapeutickými 
metódami, technikami a 
postupmi zodpovedajúcimi 
súčasným poznatkom sociálnych 
(sociologických) vied a stavu 
praxe 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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typ preventívneho programu - 
rizikové skupiny 

program pre rizikové skupiny 
detí s poruchami správania a 
ostatné skupiny negatívnych 
javov v zmysle sekundárnej 
prevencie. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

typ preventívneho programu - 
rovesnícky 

špecifický rovesnícky (peer) 
program pre žiakov ZŠ ale aj 
SŠ, ktorý rešpektuje pri svojej 
realizácii Minimálne zásady 
realizácie rovesníckych 
programov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

ubytovanie na základe zmluvy Ide o ubytovanie študentov 
mimo priestorov internátu na 
základe zmluvy, na ktoré 
prispieva vysoká škola (napr.  
v podnikových ubytovniach, 
súkromných bytoch,v 
ubytovacích priestoroch 
získaných prostredníctvom 
cestovných kancelárií). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

účastník ďalšieho vzdelávania Účastníkmi ďalšieho vzdelávania 
sú osoby vo veku 15 rokov a 
staršie, ktoré ukončili školské 
vzdelávanie (základnú školu, 
základnú a strednú školu, alebo 
základnú, strednú a vysokú 
školu) a prostredníctvom 
ďalšieho vzdelávania si 
vzdelanie rozširujú alebo 
prehlbujú, alebo si ním 
uspokojujú svoje potreby a 
záujmy. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

učebňa Za učebňu sa považuje každá 
miestnosť, v ktorej sa pravidelne 
vyučuje hoci len na prechodnú 
dobu, vrátane odborných učební, 
kde sa môžu vyučovať všetky 
predmety. Nezapočítavajú sa 
telocvične, laboratóriá a dielne. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

úroveň laboratórneho vybavenia 
- nadštandardná 

Zatriedenie laboratórneho 
vybavenia organizácie VV 
vyjadrené v nadobúdacej 
hodnote podľa účtovnej 
evidencie v tis. Eur. 
nadštandardná úroveň: rozumie 
sa vybavenie najmodernejšie, 
jedinečné, alebo významne 
progresívne, s nadobúdacou 
hodnotou väčšou ako 33000 € 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

úroveň laboratórneho vybavenia 
- štandardná 

Zatriedenie laboratórneho 
vybavenia organizácie VV 
vyjadrené v nadobúdacej 
hodnote podľa účtovnej 
evidencie v tis. Eur. 
štandardná úroveň: rozumie sa 
vybavenie technicky a morálne 
vyhovujúce štandardným 
kvalitatívnym požiadavkám 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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úroveň laboratórneho vybavenia 
- zastaralá 

Zatriedenie laboratórneho 
vybavenia organizácie VV 
vyjadrené v nadobúdacej 
hodnote podľa účtovnej 
evidencie v tis. Eur. 
zastaralá úroveň: rozumie sa 
vybavenie technicky a/alebo 
morálne zastaralé, nevyhovujúce 
štandardným kvalitatívnym 
požiadavkám, t. j. staršie ako 8 
rokov 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

ustanovený pracovný čas - plný 
úväzok 

Týždenný pracovný čas 
ustanovený v organizácii. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

ústavná starostlivosť Pod ústavnou starostlivosťou 
rozumieme výkon súdneho 
rozhodnutia na umiestnenie detí 
a mládeže v reedukačných 
zariadeniach.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

virtuálni návštevníci Sú to osoby, ktoré navštívili 
webové sídlo knižnice s 
požiadavkou na prístup k 
súborom údajov nachádzajúcich 
sa na webovom sídle knižnice. 

  ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

výpožičky - absenčné výpožička mimo priestorov 
knižnice na štandardný počet dní 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

výpožičky - prezenčné výpožička v priestoroch knižnice   

Vyrovnanie platu Vyplatené mzdové prostriedky v 
sledovanom období, ktoré boli 
zamestnancom priznané v 
prípade ak bol funkčný plat vyšší 
podľa predchádzajúcich platných 
predpisov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

využívanie IKT - pravidelne pri 
vyučovaní 

Pravidelné používanie 
prostriedkov IKT na vyučovanie 
iných predmetov ako informatiky. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

využívanie IKT - sporadicky pri 
vyučovaní 

Sporadické (občasné) 
používanie prostriedkov IKT na 
vyučovanie iných predmetov ako 
informatiky. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

základné štúdium Základné štúdium sa člení na 
dva stupne. Prvý stupeň má 
najviac deväť ročníkov a druhý 
stupeň má najviac štyri ročníky.  
Prvý stupeň základného štúdia 
sa člení na prvú časť, ktorá má 
najviac štyri ročníky, a na druhú 
časť, ktorá má najviac päť 
ročníkov. Je určené pre žiakov, 
ktorí preukázali požadovanú 
úroveň umeleckých schopností, 
zručností a návykov 
umožňujúcich ich ďalší úspešný 
rozvoj v príslušnom umeleckom 
odbore. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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základný výskum Základný výskum je 

systematická tvorivá činnosť, 
ktorej hlavným cieľom je 
získavanie nových poznatkov 
bez ohľadu na možnosti ich 
priameho praktického využitia. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zamestnanci - na dohodu Zamestnanci pracujúci na 
dohodu o vykonaní práce alebo 
na dohodu o brigádnickej 
činnosti.  

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zamestnanci - prepočítaný stav 
na plný úväzok 

Priemerný počet 
zamestnancov organizácie 
zahrnutých do evidenčného 
stavu s  pracovným úväzkom 
prepočítaným podľa 
určeného týždenného 
pracovného času v 
organizácii, za príslušné 
obdobie (štvrťrok).  

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov prepočítaný je 

aritmetickým priemerom 
denných evidenčných počtov 
zamestnancov za sledované 

obdobie prepočítaných na plnú 
zamestnanosť podľa dĺžky 

pracovných úväzkov 
zamestnancov, resp. podľa 

skutočne odpracovaných hodín. 
Bližšie nešpecifikované 

zamestnanci  - fyzické osoby Priemerný počet 
zamestnancov - fyzických 
osôb zahrnutých do 
evidenčného stavu 
organizácie za príslušné 
obdobie (štvrťrok). Ak 
zamestnanec vykonáva ďalší 
pracovný pomer v tej istej 
organizácii,  do evidenčného 
počtu zamestnancov 
organizácie vo fyzických 
osobách sa zahrnie iba raz.  

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov vo fyzických 

osobách je aritmetickým 
priemerom denných 
evidenčných počtov 

zamestnancov za sledované 
obdobie, bez ohľadu na dĺžku 

pracovných úväzkov 
zamestnancov, a odpracovaný 

čas.   
Bližšie nešpecifikované 

zamestnanec - dobrovoľník Zamestnanec, ktorý sa podieľa 
na činnosti organizácie 
dobrovoľne, t.j. bezplatne. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zamestnanec - externý Zamestnanec, ktorý vykonáva 
pre organizáciu prácu podľa jeho 
pokynov mimo trvalého 
pracovného pomeru (dohodár). 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zamestnanec - interný Zamestnanec, ktorý má s 
organizáciou uzatvorený 
pracovný pomer. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zaškolení pedagógovia v oblasti 
IKT 

Pedagógovia, ktorí absolvovali 
školenie v oblasti IKT a získali 
niektorú IKT kompetenciu. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

závažný školský úraz s 
následkom smrti 

do tejto kategórie zaraďujeme 
všetky zranenia a úrazy detí/ 
žiakov/študentov spôsobené 
počas výchovno-vzdelá¬vacieho 
procesu, ktoré mali za následok 
smrť dieťaťa/ žiaka/študenta 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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závažný školský úraz s ťažkou 
ujmou na zdraví 

do tejto kategórie zaraďujeme 
všetky zranenia a úrazy, pri 
ktorých prišlo k ťažkej ujme na 
zdraví; za ťažkú ujmu na zdraví 
sa pokladá vážna porucha 
zdravia alebo vážne ochorenie 
spočívajúce v zmrzačení, strate 
alebo podstatnom znížení 
pracovnej spôsobilosti, 
ochromenie údu, strate alebo 
podstatnom oslabení funkcie 
zmyslového ústrojensta, 
poškodenie dôležitého orgánu, 
zohyzdenie, mučivé útrapy 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zdravotné postihnutie Za dieťa alebo žiaka so 
zdravotným postihnutím sa 
považuje dieťa alebo žiak s 
mentálnym postihnutím, 
sluchovým postihnutím, 
zrakovým postihnutím, telesným 
postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s 
autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými 
poruchami alebo s 
viacnásobným postihnutím. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

zdravotné znevýhodnenie Za dieťa alebo žiaka so 
zdravotným znevýhodnením sa 
považuje dieťa alebo žiak so 
zdravotným postihnutím, dieťa 
alebo chorý alebo zdravotne 
oslabený žiak (ochorenie je 
dlhodobého charakteru), dieťa 
alebo žiak s vývinovými 
poruchami (porucha aktivity a 
pozornosti alebo porucha 
učenia) a dieťa alebo žiak s 
poruchou správania. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

ZUŠ - individuálna forma 
vyučovania 

Pri individuálnej forme 
vyučovania učiteľ pracuje v 
rámci vyučovacej hodiny s 
jedným žiakom. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

ZUŠ - skupinová forma 
vyučovania 

Pri skupinvej forme vyučovania 
učiteľ pracuje v rámci 
vyučovacej hodiny so skupinou 
žiakov. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

vzdelávací variant A Vzdelávací variant A je 
výchovno-vzdelávací program 
určený pre žiakov s ľahkým 
stupňom mentálneho postihnutia 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

vzdelávací variant B Vzdelávací variant B je 
výchovno-vzdelávací program 
určený pre žiakov so stredným 
stupňom mentálneho postihnutia 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 
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vzdelávací variant C Vzdelávací variant C je 
výchovno-vzdelávací program 
určený pre žiakov s ťažkým 
alebo hlbokým stupňom 
mentálneho postihnutia, 
prípadne pre žiakov s 
mentálnym postihnutím v 
kombinácii s iným zdravotným 
postihnutím, ktorí sú držiteľmi 
preukazu ŤZP a nemôžu sa 
vzdelávať podľa variantu A alebo 
B. 

 ŠÚ SR preberá definíciu 
MŠVVaŠ SR 

Bližšie nešpecifikované 

 

 


