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Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
a odbornosti vyučovania podľa stavu k 31. 01. 2014
Úvod
Kvalita výchovy a vyučovania v regionálnych školách v podstatnej miere závisí od
kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania. Z tohto dôvodu sú
kvalifikovanosť a odbornosť kontinuálne sledované, zisťované a hodnotené. V celoštátnom
rozmere sa zisťovanie kvalifikovanosti a odbornosti realizuje raz za päť rokov.
Zisťovanie údajov o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a o odbornosti
vyučovania v regionálnom školstve patrí medzi významné úlohy MŠVVaŠ SR, lebo na
základe zmapovania existujúceho stavu môže ministerstvo prijímať efektívne opatrenia, ktoré
vedú k zlepšovaniu stavu v danej oblasti. Údaje zo zisťovania a ich spracovanie vo forme
rôznych tabuliek a porovnaní slúžia ministerstvu pri tvorbe koncepcií a materiálov
ovplyvňujúcich kvalifikačnú úroveň pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve.
Okrem ministerstva tieto informácie často používa aj štátna školská inšpekcia, stredné a
vysoké školy, ktoré pripravujú učiteľov a vychovávateľov.
1. Cieľ, predmet a rozsah zisťovania
Cieľom
a odbornosti

štatistického
vyučovania

zisťovania
je získať

kvalifikovanosti

pedagogických

aktuálne a spoľahlivé údaje

zamestnancov

o pedagogických

zamestnancoch pôsobiacich v regionálnom školstve za celú Slovenskú republiku podľa stavu
k 31. 01. 2014.
Zber údajov sa týka iba pedagogických zamestnancov, ktorí k termínu zberu údajov
vykonávali pedagogickú činnosť v regionálnom školstve. Netýka sa odborných zamestnancov
a iných zamestnancov. Zber údajov sa vykonáva na základe § 58 zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z."). Výnimku tvoria externí zamestnanci
zdravotníckych škôl a inštruktori SOŠ, ktorých zisťovanie by nebolo technicky realizovateľné
a z tohto dôvodu nebudú predmetom zisťovania.
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Zisťovanie sa bude vzťahovať na nasledujúce typy škôl a školských zariadení bez
ohľadu na ich právnu subjektivitu a zriaďovateľa:
 materské školy
 základné školy
 základné umelecké školy
 spojené školy (základné a materské školy, stredné a základné školy, ...)
 gymnáziá
 konzervatóriá
 stredné odborné školy (na stredných zdravotníckych školách bez externých zamestnancov)
 strediská odbornej praxe, pracoviská praktického vyučovania a školské hospodárstvo
 odborné učilištia a praktické školy
 špeciálne školy
 jazykové školy
Všetky tieto školy budú spravodajskými jednotkami. Údaje za elokované pracoviská
škôl sa zadávajú pod KODSKOM kmeňovej školy okrem prípadov Základnej školy s
materskou školou, kde každá organizačná zložka sa prihlasuje a zadáva údaje pod svojim
KODSKO-m. V prípade spojených škôl vypĺňa každá organizačná zložka, ktorej sa
zisťovanie týka, výkaz pod svojim vlastným kódom školy (KODSKO).
2. Programové zabezpečenie
Štatistické zisťovanie sa vykoná prostredníctvom elektronického zberu údajov na
základe prihlásenia sa do webovej aplikácie umiestnenej v Dátovom centre Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aplikácia je nastavená tak, že školám, od ktorých boli
zozbierané údaje do Rezortného informačného systému v januári 2014, sa po prihlásení
zobrazia čiastkové údaje o svojich pedagogických zamestnancoch. Tieto údaje treba najskôr
skontrolovať a až potom začať s ich dopĺňaním. Môže sa stať, že v prípade spojených škôl
niektorí pedagogickí zamestnanci budú nesprávne priradení k inej organizačnej zložke.
Takýchto zamestnancov treba z danej organizačnej zložky odstrániť a opätovne ich
zaevidovať do správnej organizačnej zložky.
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3. Štatistický výkaz - zadávanie údajov
Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania sa
realizuje na základe schváleného štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 5 – 95, ktorý bol
vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 410/2013 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických
zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z.. Výkaz je priložený ako
príloha k tomuto návrhu. Výkaz v „papierovej“ podobe môžu použiť učitelia ako podklad pre
svojich riaditeľov, ktorí budú zodpovední za naplnenie údajov do webovej aplikácie.
Riaditelia škôl bez pripojenia na internet môžu pri zadávaní údajov do webovej aplikácie
požiadať o spoluprácu okresné úrady - odbory školstva. Ostatné školy zadávajú požadované
údaje o pedagogických zamestnancoch priamo do webovej aplikácie zostavenej podľa tohto
výkazu uloženej v Dátovom centre MŠVVaŠ SR na adrese https://azk.iedu.sk .
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4. Popis jednotlivých položiek vo výkaze "Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických
zamestnancov a odbornosti vyučovania" Škol (MŠVVŠ SR) 5-95
Položka 1:
Položka 2:
Položka 3:
Položka 4:
Položka 5:
Položka 6:
Položka 7:
Položka 8:
Položka 9:
Položka 10:
Položka 11:
Položka 12:
Položka 13:
Položka 14:
Položka 15:
Položka 16:
Položka 17:
Položka 18:
Položka 19:
Položka 20:
Položka 21:
Položka 22:
Položka 23:
Položka 24:
Položka 25:
Položka 26:
Položka 27:

dátum narodenia v tvare deň-mesiac-rok (ddmmrrrr)
výber podľa číselníka
výber podľa číselníka
výber podľa číselníka
§ 12 až § 18 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 27 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 33 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.
výber podľa číselníka
§ 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z.
výber podľa číselníka
§ 36 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 39 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 40 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 37 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 38 zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 41 zákona č. 317/2009 Z. z. platného do 31. 12. 2011 a § 8a zákona
č. 317/2009 Z. z. platného od 01. 01. 2012
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 8b zákona č. 317/2009 Z. z.
§ 8 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.
uvedie sa znalosť cudzieho jazyka podľa číselníka
uvedie sa stupeň znalosti cudzieho jazyka podľa číselníka
detto ako položka 20
detto ako položka 21
detto ako položka 20
detto ako položka 21
detto ako položka 20
detto ako položka 21

Položka 100:
Položka 101:
Položka 102:
Položka 103:

uvedie sa počet rokov pedagogickej praxe
uvedie sa počet rokov odbornej nepedagogickej praxe
uvedie sa najvyššie dosiahnuté vzdelanie podľa číselníka
uvedie sa, či pedagogický zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa kvalifikačné
požiadavky v zmysle vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Položka 104: uvedie sa platová trieda pedagogického zamestnanca (§ 5 zákona č. 553/2003
Z. z.)
Položka 105: uvedie sa pracovná trieda pedagogického zamestnanca (§ 5a zákona
č. 553/2003 Z. z.)
Položka 28: uvedie sa predmet, ktorý učiteľ vyučuje podľa výberu z číselníka
Položka 29: uvedie sa počet vyučovacích hodín za týždeň
Položka 30: uvedie sa vyučovací jazyk, v ktorom prebieha vyučovací proces daného
predmetu podľa priloženého číselníka
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Položka 31: uvedie sa jedna z možností, či je daný predmet v školskom vzdelávacom
programu uvedený ako povinný, nepovinný alebo voliteľný
Položka 32: vyberte podľa priloženého číselníka jednu z možností, na akom druhu školy
prebieha vyučovací proces daného predmetu
Položka 33: uvedie sa, či daný predmet učiteľ vyučuje odborne alebo neodborne (či má na
výučbu daného predmetu príslušnú aprobáciu)
V prípade, ak učiteľ vyučuje jeden predmet vo viacerých študijných programoch ale
na rovnakom stupni, uvedie sa jedenkrát so spoločnou dotáciou hodín. V prípade, že tento
predmet vyučuje na rôznych stupňoch škôl v členení podľa priloženého číselníka, uvedie
tento predmet toľkokrát, na koľkých rôznych stupňoch tento predmet vyučuje
s prislúchajúcimi dotáciami hodín pre každý stupeň.
Položky 28 až 33 (Detail 2) sú povinné iba pre kategóriu "učiteľ".
Do zberu sa neuvádzajú dohodári.
Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú na materskej dovolenke, alebo na dlhodobej PN (je za
nich náhrada) sa do výkazu neuvádzajú.
5. Najčastejšie kladené otázky a odpovede
Otázka č. 1:
Ako budú údaje v zbere kvalifikovanosti vyplňovať spojené školy, základné školy
s materskou školou a špeciálne základné školy s materskou školou?
Odpoveď:
Riaditeľ spojenej školy, resp. splynutej ZŠ s MŠ alebo ŠZŠ s MŠ bude výkaz vyplňovať za
každú organizačnú zložku (na jej vlastné KODSKO). Učiteľa zaradí do tej organizačnej
zložky, v ktorej má stanovený základný úväzok priamej vyučovacej činnosti a priamej
výchovnej činnosti podľa § 3 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah
priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov a
uvedie tu vyučovacie aktivity učiteľa vo všetkých organizačných zložkách.
Príklad: spojená škola pozostáva z gymnázia a ZŠ, učiteľ má základný úväzok na gymnáziu v
počte 20 hodín matematiky a okrem toho učí 3 hodiny matematiky na ZŠ (danej spojenej
školy). Tohto učiteľa uvedie na výkaze pod KODSKO gymnázia, pričom vyplní položky
28-33 za matematiku na gymnáziu a položky 34 až 39 za matematiku na ZŠ.
Otázka č. 2:
Ak na našej škole máme učiteľa na dohodu, máme ho do výkazu zahrnúť?
Odpoveď:
Nie. Dohodárov sa tento zber údajov netýka.
Otázka č. 3:
Ako treba napočítať pedagogickú a odbornú nepedagogickú prax pedagogického
zamestnanca?
Odpoveď:
Pedagogická ako i odborná nepedagogická prax pedagogického zamestnanca sa zisťuje iba v
rámci pracovného pomeru v školstve. Pedagogická prax sa zamestnancovi načítava za všetky
pracovné pomery v rezorte školstva a výsledná prax sa zaokrúhli na celé číslo. Do odbornej
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nepedagogickej praxe sa započítava počet rokov, ktoré pedagogický zamestnanec odpracoval
od jeho prvého pracovného pomeru v školstve v zaradení ako nepedagogický zamestnanec
(napr. v pozícii administratívneho zamestnanca, odborného zamestnanca,..).
Základná vojenská služba resp. materská dovolenka sa nezapočítava do pedagogickej
praxe ani do odbornej nepedagogickej praxe.
Otázka č. 4:
Ak je súčasťou školy školské zariadenie, napr. ŠKD, vyplňujú údaje do výkazu aj
pedagogickí zamestnanci - vychovávatelia?
Odpoveď:
Áno, ak títo pedagogickí zamestnanci majú uzavretú pracovnú zmluvu so školou. Ak
vychovávateľ ŠKD nemá uzavretú pracovnú zmluvu so školou, ale iba s ŠKD (v prípade jeho
právnej subjektivity), tak výkaz o kvalifikovanosti nevypĺňa, keďže školských zariadení sa
tento zber netýka.
Otázka č. 5:
Ako máme postupovať ak jeden vyučujúci učí predmet s tým istým názvom v rôznych
študijných odboroch a v rôznych ročníkoch?
Odpoveď:
Ak učiteľ vyučuje jeden predmet vo viacerých študijných programoch ale na rovnakom
stupni, uvedie sa jedenkrát so spoločnou dotáciou hodín. V prípade, že tento predmet vyučuje
na rôznych stupňoch škôl v členení podľa priloženého číselníka, uvedie sa toľkokrát, na
koľkých rôznych stupňoch tento predmet vyučuje s prislúchajúcimi dotáciami hodín pre
každý stupeň.
Príklad: učiteľ vyučuje predmet Matematika a má stanovený základný úväzok priamej
vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti podľa § 3 nariadenia vlády č. 422/2009 Z.
z. v rozsahu 23 hodín. Z toho na prvom stupni ZŠ vyučuje 10 hodín a na druhom stupni
vyučuje 13 hodín. Pri tomto pedagogickom zamestnancovi riaditeľ vyplní položky
28-33 a položky 34 až 39, kde na riadku 29 uvedie hodnotu "10", na riadku 32 vyberie
možnosť "prvý stupeň základnej školy (1. - 4. ročník)", na riadku 35 uvedie hodnotu "13" a na
riadku 38 vyberie možnosť "druhý stupeň základnej školy (5. - 9. ročník)".
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