
Názov administratívneho zdroja údajov:  Štvrťročný výkaz o práci v školstve 
 
Značka administratívneho zdroja:  Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 

  

a) Účel a využitie administratívnych údajov 
Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o štruktúre 
zamestnanosti a mzdách v školstve pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti 
a na medzinárodné porovnanie. 

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci, mzdové prostriedky, 
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

c) Použitá metóda získavania údajov 
vyčerpávajúce zisťovanie 

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
zriaďovatelia škôl a školských zariadení 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. kalendárneho dňa po 
sledovanom štvrťroku. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje 
a zabezpečuje ich spracovanie 

Okresný úrad - odbor školstva v sídle kraja, Centrum vedecko-technických 

informácií SR 

g) Hlavný používateľ informácií 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
§ 35a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 

j) Spôsob zberu údajov 
webová aplikácia 

k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

l) Návratnosť údajov 
100 % 

m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 
archivovanie v databanke údajov  

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
prostredníctvom internetu na www.minedu.sk 

p) Adresa správcu výstupných databáz 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 
813 30 Bratislava 

http://www.minedu.sk/


Názov administratívneho zdroja údajov:    Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a 
ostatných organizácií priamo riadených 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 

 
Značka administratívneho zdroja:              Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 

  

a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 

Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o práci vysokých škôl 
a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti a na 
medzinárodné porovnanie. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania 
údajov 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky verejnej správy v členení podľa 
ich účelu, zamestnanci a mzdové prostriedky.  

c) Použitá metóda získavania údajov  

Vyčerpávajúce zisťovanie. 

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Vysoké školy a organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne 

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:  

• priamo riadené organizácie do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období; 

• verejné vysoké školy do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 
ich spracovanie 

Centrum vedecko-technických informácií SR. 

g) Hlavný používateľ informácií 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky. 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 

j) Spôsob zberu údajov 

Formuláre, elektronický zber . 

k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

l) Návratnosť údajov 

100% 

m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 

Archivovanie v databanke údajov. 

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 

Prostredníctvom internetu na www.uips.sk 

p) Adresa správcu výstupných databáz 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

http://www.uips.sk/


Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 

     
       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania   
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materských školách podľa 

stavu k 15. septembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné 

porovnanie.  

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried a detí, formy výchovy a 

vzdelávania, národnosť detí, veková štruktúra a individuálna integrácia detí, 

evidenčný počet zamestnancov v materských školách a školách v prírode. 
     

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Materské školy. 
    

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do  

20. septembra sledovaného roka. 
    

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 



Názov zisťovania: Výkaz o strednej škole 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 

        

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o gymnáziách, stredných  

odborných školách a konzervatóriách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka 

pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie. 
 

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: evidenčný počet zamestnancov, počet 

žiakov podľa vekovej štruktúry a národnosti, počet tried podľa ročníkov, počet žiakov 

učiacich sa cudzí jazyk, počet žiakov študujúcich v študijných a učebných odboroch  

a zameraniach, počet žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie u iných fyzických 

a právnických osôb, počet žiakov, ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu podľa § 53 

Zákonníka práce, individuálna integrácia žiakov, kapacita školy a štipendiá „(vrátane 

motivačných) za predchádzajúci školský rok; prospech a dochádzka žiakov podľa 

jednotlivých ročníkov. 
   

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, praktické školy a odborné učilištia. 
       

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
  

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 

       
       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu  

k 15. septembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné 

porovnanie.  
  

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: triedy a žiaci podľa ročníkov, odchody 

žiakov zo základných škôl, organizácia vyučovania, školské kluby, žiaci podľa 

národnosti, individuálne integrovaní žiaci podľa druhu postihnutia, veková štruktúra 

žiakov a počet pedagogických zamestnancov; prospech a dochádzka žiakov v 

jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok. 
   

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Základné školy. 
   

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
    

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 

       

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o materských školách  

a základných školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky  

a na medzinárodné porovnanie. 
     

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov škôl, detí  

a žiakov podľa druhu zdravotného znevýhodnenia, vekovej štruktúry, počet žiakov za 

predchádzajúci rok, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy  

a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti a evidenčný počet 

zamestnancov; prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský 

rok, neklasifikovanosť a žiaci opakujúci ročník. 
     

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Materské školy a základné školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 
     

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
  

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 

   

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských zariadeniach 

výchovného poradenstva a prevencie pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné 

porovnanie. 
       

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, počet klientov podľa 

druhu školy, podľa veku, druhu zdravotného znevýhodnenia a narušenia a spôsobu 

výchovy a vzdelávania, výkony centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 
      

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-

pedagogického poradenstva. 
      

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
 

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania:  Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a 

odbornosti vyučovania  
   

Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 

    

     a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti pedagogických 

zamestnancov a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť pre potreby štátnej štatistiky a na 

medzinárodné porovnanie. 

 

     b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pedagogických 

zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne, jazykových znalostí, 

vekovej štruktúry  

a odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov. 
      

     c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Materské školy, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, 

stredné odborné školy, konzervatóriá,  strediská praktického vyučovania, pracoviská 

praktického vyučovania, špeciálne školy.  
     

    d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2014). 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 

sledovaného roka. 

  

    e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 

 



Názov zisťovania: Výkaz o školskej a akademickej knižnici 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 10-01 

       

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských a akademických  

knižniciach potrebné pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie. 
     

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, používatelia, výpožičky 

a služby, aktivity knižníc, informačné technológie, počet zamestnancov, finančné 

náklady a sieť knižníc. 
   

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Základné školy, stredné školy a špeciálne školy, v pôsobnosti ktorých sú školské 

knižnice zriadené v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti 

a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Zb. o Matici slovenskej v znení neskorších 

predpisov a vysoké školy, ktorých súčasťou sú akademické knižnice. 
   

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára 

nasledujúceho roka. 
      

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania:  Výkaz o vysokej škole 

Značka štatistického formulára:  Škol (MŠVVŠ SR) 11-01 

     
       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách a o vekovej 

štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka pre 

účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie.  
     

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zapísaných študentov podľa 

študijných odborov, ročníkov, foriem štúdia a národnosti, počet učiteľov, veková 

štruktúra študentov, doktorandov a učiteľov, počet štipendistov a vyplatená suma na 

štipendiá. 
    

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

vysoké školy 
        

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do  

10. novembra sledovaného roka. 
    

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 



Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 

      

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl 

a ich vekovej štruktúre podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre účely štátnej 

štatistiky a na medzinárodné porovnanie.  
 

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa 

študijných odborov Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania a podľa druhu štúdia, 

veková štruktúra absolventov I. a II. stupňa štúdia a absolventov doktorandského 

štúdia podľa druhu štúdia. 
     

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Vysoké školy. 
    

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára 

nasledujúceho roka. 
 

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach  

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 14-01 

   

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania   
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnych výchovných 

zariadeniach podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky 

a na medzinárodné porovnanie. 
  

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí podľa veku, umiestnenia, druhu 

navštevovanej školy, vybavenie zariadení a počet zamestnancov. 
       

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá. 
     

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
    

        e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

  

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí  

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 

       

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
       

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o navštevovaných druhoch 

športu v športových krúžkoch a športových oddieloch pri škole a školskom zariadení, 

o kvalifikovanosti trénerov v športových strediskách pri školách a informácie slúžiace 

o využívaní voľného času a záujmovej činnosti detí k 15. septembru sledovaného roka  

pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie. 
     

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty žiakov v športových krúžkov  

a v športových oddieloch pri školách a školských zariadeniach podľa druhu športu a 

počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej 

činnosti, záujmová činnosť žiakov v centrách voľného času podľa sledovaných oblastí,  

počet záujmových útvarov a podujatí, metodická činnosť, letné tábory a evidenčný 

počet zamestnancov. 
    

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Základné školy a stredné školy, pri ktorých pôsobia športové krúžky a centrá voľného 

času. 
      

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do  

20. septembra sledovaného roka. 
  

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o vysokoškolských jedálňach 
 
Značka administratívneho zdroja:  Škol (MŠVVŠ SR) 16-01 

  
q) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 

Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o vysokoškolských 
jedálňach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť 
 

r) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania 
údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony, kapacita a zamestnanci jedální a  
tržby jedální za predchádzajúci rok. 
 

s) Použitá metóda získavania údajov  
vyčerpávajúce zisťovanie 
 

t) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
vysoké školy, ktoré prevádzkujú vysokoškolské jedálne, alebo majú jedálne 
v ekonomickom prenájme  
 

u) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. januára nasledujúceho roka. 
 

v) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 
ich spracovanie 

Centrum vedecko-technických informácií SR. 

 
w) Hlavný používateľ informácií 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 

x) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
 

y) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
 

z) Spôsob zberu údajov 
formuláre 

 
aa) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

 
bb) Návratnosť údajov 

 
cc) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

 
dd) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 

archivovanie v databanke údajov 
 

ee) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
prostredníctvom internetu na www.uips.sk 
 

ff) Adresa správcu výstupných databáz 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o zariadení školského stravovania 
 

http://www.uips.sk/


Značka administratívneho zdroja:  Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 
  

q) Účel a využitie administratívnych údajov 
Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o zariadeniach školského 
stravovania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť. 

 
r) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet stravníkov, kapacita zariadení a 
ich výkony a evidenčný počet zamestnancov jedální.  

 
s) Použitá metóda získavania údajov 

vyčerpávajúce zisťovanie 
 
t) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

základné školy, stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti ktorých sa 
nachádzajú zariadenia školského stravovania 

 
u) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov 

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. januára nasledujúceho 
roka. 

 
v) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje 

a zabezpečuje ich spracovanie 

Centrum vedecko-technických informácií SR. 

 
w) Hlavný používateľ informácií 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
x) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

y) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
 

z) Spôsob zberu údajov 
webová aplikácia 

 
aa) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

 
bb) Návratnosť údajov 

 
cc) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

 
dd) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 

archivovanie v databanke údajov 
 
ee) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 

prostredníctvom internetu na www.uips.sk 
 

http://www.uips.sk/


ff) Adresa správcu výstupných databáz 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 
4 



.  Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 

 

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania   
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa 

stavu k 15. septembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné 

porovnanie. 
   

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: poslucháči podľa cudzieho jazyka  

a stupňa náročnosti jazykového vzdelania. 
   

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Jazykové školy, stredné školy a základné školy, ktorých sú súčasťou. 
  

        d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
       

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



.  Názov zisťovania: Výkaz o školskom internáte 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 

     
       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania   
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školskom internáte podľa stavu 

k 15. septembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné 

porovnanie.  
    

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných detí a žiakov, 

vybavenie školského internátu a  evidenčný počet zamestnancov. 
    

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Školské internáty. 
     

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra 

sledovaného roka. 
      

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolskom internáte 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 20-01 

  

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania   
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch 

podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky a na 

medzinárodné porovnanie.  
     

        b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných študentov v internáte,  

kapacita a zamestnanci internátu. 
  

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Vysoké školy, v pôsobnosti ktorých je správa vysokoškolských internátov. 
    

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára 

nasledujúceho roka. 
     

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 

     

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základných umeleckých 

školách podľa stavu k 15. septembru  sledovaného roka pre účely štátnej štatistiky a na 

medzinárodné porovnanie. 
     

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov a absolventov študujúcich na 

základných umeleckých školách podľa ročníkov, stupňa štúdia a umeleckého odboru 

a počet učiteľov. 
     

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Základné umelecké školy. 
     

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do  

20. septembra sledovaného roka. 
        

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 



Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole a športovej triede 

       Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 26-01 

    

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách 

a športových triedach ako aj kvalifikovanosti trénerov v športových školách  

a športových triedach pre účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie.. 
   

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v športových školách  

a  v športových triedach podľa druhu športu, počet trénerov podľa druhu 

športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti. 
      

        c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy. 
     

        d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára 

nasledujúceho roka. 
       

        e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o stredisku praktického vyučovania,  
o stredisku odbornej praxe 

 
Značka administratívneho zdroja:  Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 

  
a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 

Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o stredisku praktického 
vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 15. septembru sledovaného 
roka pre riadiacu a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie. 
 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania 
údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci podľa študijných odborov a učebných 
odborov a ročníkov, evidenčný počet zamestnancov a materiálno - technická 
základňa. 

 
c) Použitá metóda získavania údajov 

vyčerpávajúca  
 

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
strediská praktického vyučovania, strediská odbornej praxe a stredné školy, ktorých 
sú súčasťou 

 
e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 3. októbra sledovaného roka. 
 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 
ich spracovanie 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 
g) Hlavný používateľ informácií 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
 

j) Spôsob zberu údajov 
 
k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

 
l) Návratnosť údajov 

 
m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

 
n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 

databáza 
 

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
prostredníctvom internetu na www.uips.sk 
 

p) Adresa správcu výstupných databáz 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

http://www.uips.sk/


Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o škole v prírode 
 
Značka administratívneho zdroja:  Škol (MŠVVŠ SR) 29-01 

  

a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 
Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o školách v prírode pre 
riadiacu a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.  

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania 
údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných v školách v prírode, ich 
vybavení a evidenčný počet zamestnancov. 

c) Použitá metóda získavania údajov 
vyčerpávajúce zisťovanie. 

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
školy v prírode 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 9. januára nasledujúceho roka. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 
ich spracovanie 
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií 

SR. 

g) Hlavný používateľ informácií 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
16 

j) Spôsob zberu údajov 
formuláre 

k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 
náklady úmerné počtu hodín spotrebovaných na spracovanie výstupnej zostavy 

l) Návratnosť údajov 
100% 

m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 
 
n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 

archivovanie v databanke údajov 

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
Prostredníctvom internetu na www.uips.sk 

p) Adresa správcu výstupných databáz 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

http://www.uips.sk/


Názov zisťovania:  Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou 

 (rok zisťovania 2012 a 2014) 

 

Značka štatistického formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 

       

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach 

využívaných školou pre potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie. 
   

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: telovýchovné zariadenia využívané 

školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.. 
    

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Základné školy, stredné školy a vysoké školy. 
     

       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania:  raz za 2 roky. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára 

nasledujúceho roka. 
     

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o vzdelávacích zariadeniach 
v oblasti telesnej kultúry 

 
Značka administratívneho zdroja:  Škol (MŠVVŠ SR) 32-01 

  
a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 

Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o zabezpečovaní 
vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry pre 
riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť. 
 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania 
údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony vzdelávacích zariadení v oblasti 
telesnej kultúry, činnosť zariadenia, počet zaškolených frekventantov a počet 
zamestnancov. 

 
c) Použitá metóda získavania údajov 

vyčerpávajúca  
 

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
vzdelávacie zariadenia, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vykonávanie 
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 

 
e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 16. januára nasledujúceho roka. 

 
f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 

ich spracovanie 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
 

g) Hlavný používateľ informácií 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
 

j) Spôsob zberu údajov 
 
k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

 
l) Návratnosť údajov 

 
m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

 
n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 

databáza na CD nosičoch 
 

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
prostredníctvom internetu na www.uips.sk  
 

p) Adresa správcu výstupných databáz 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

http://www.uips.sk/


   Názov administratívneho zdroja:  Výkaz o informačných centrách mladých 
(ICM) 

 
 Značka administratívneho zdroja: Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 

  

a) Účel a využitie administratívnych údajov 
Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o živote a problémoch 
mladých ľudí pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť. 

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosti a podujatia centier mladých, 
edičnej činnosti, počet klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu 
a evidenčný počet zamestnancov centier. 

c) Použitá metóda získavania údajov 
vyčerpávajúca  

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
informačné centrá mládeže 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. februára nasledujúceho roka. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 
ich spracovanie 
Centrum vedecko-technických informácií SR 

g) Hlavný používateľ informácií 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
cca 20 

j) Spôsob zberu údajov 
rozposielanie výkazov 

k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 
náklady úmerné počtu hodín spotrebovaných na spracovanie výstupov + poštovné 

l) Návratnosť údajov 
98 % 

m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 
máj, ročenka o deťoch a mládeži, www.uips.sk  

n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 
databáza  

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
na požiadanie, možnosť prístupu na webe 

p) Adresa správcu výstupných databáz 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

 

http://www.uips.sk/


Názov zisťovania:   Výkaz o centrách talentovanej mládeže  

         

Značka štatistického formulára: Sport (MŠVVŠ SR) 1-01 

     

  a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania   

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej 

prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo 

vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) pre potreby štátnej štatistiky a 

medzinárodné porovnanie.   

  b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odborná úroveň 

a vzdelanie zamestnancov, počet športovcov podľa vekových kategórií, dôvody 

príchodu a odchodu športovcov a ekonomické ukazovatele.  

  c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Centrá talentovanej mládeže.  

  d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 

do 31. januára nasledujúceho roka. 

    e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 



Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o úrazovosti detí, žiakov, 
poslucháčov a študentov 

 
Značka administratívneho zdroja:  Úr (MŠVVŠ SR) 1-01 

  
a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 

Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o úrazovosti detí, 
žiakov, poslucháčov a študentov pre potreby prijímania opatrení na zamedzenie 
vzniku úrazov v rezorte školstva, pre potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné 
zisťovanie. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania 
údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet registrovaných a neregistrovaných 
školských úrazov v členení podľa pohlavia a veku, odškodnenie registrovaných 
úrazov, zdroje a príčiny úrazov. 

c) Použitá metóda získavania údajov 
vyčerpávajúca  

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení a vysoké 
školy 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po ukončení 
školského alebo akademického roka. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje 
ich spracovanie 
Centrum vedecko-technických informácií SR  

g) Hlavný používateľ informácií 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
§ 17 ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
cca 14 200 škôl a školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení a 
33 vysokých škôl 

j) Spôsob zberu údajov 
webová aplikácia 

k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 
náklady úmerné počtu hodín spotrebovaných na spracovanie výstupnej zostavy 

l) Návratnosť údajov 
100% 

m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 
sumárny prehľad o školských úrazoch v rezorte školstva bude prístupný na 
www.uips.sk  v termíne do 30. 9. v kalendárnom roku za predchádzajúci školský 
alebo akademický rok 

n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 
databáza  

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
prostredníctvom internetu na www.uips.sk 

p) Adresa správcu výstupných databáz 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

 
 

Názov zisťovania: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole 

 

http://www.uips.sk/
http://www.uips.sk/


Značka štatistického formulára: IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 

      

       a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 
 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách 

v školách podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre potreby štátnej štatistiky a 

na medzinárodné porovnanie. 
 

       b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania   
 

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie. 

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť škôl osobnými počítačmi, 

zdroje ich získavania a pedagogickí zamestnanci.  
       

       c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
 

Materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy. 
              
       d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov 
 

Periodicita zisťovania: ročne. 

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára 

nasledujúceho roka. 
  

       e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie 
 

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. 

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR. 

 

 

 

 



 Názov administratívneho zdroja: Výkaz o občianskych združeniach 
 

 Značka administratívneho zdroja: Mlad (MŠVVŠ SR) 1-01 

  

a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov  
Účelom administratívneho zdroja údajov je získať informácie o činnosti občianskych 
združení detí a mládeže a združení pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti 
neformálneho vzdelávania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné 
porovnanie. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, vekové zloženie 
a vzdelanostné zloženie, činnosť občianskeho združenia, medzinárodné výmeny a  
ekonomické ukazovatele. 

c) Použitá metóda získavania údajov  
vyčerpávajúca  

d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 
občianske združenia detí a mládeže 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. februára nasledujúceho roka. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje ich 
spracovanie 
Centrum vedecko-technických informácií SR 

g) Hlavný používateľ informácií 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 
 

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek 
cca 100 

j) Spôsob zberu údajov 
rozposielanie výkazov 

k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 
náklady úmerné počtu hodín spotrebovaných na spracovanie výstupov + poštovné 

l) Návratnosť údajov 
80 % 

m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 
máj, ročenka o deťoch a mládeži, www.uips.sk  

n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov 
databáza  

o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 
na požiadanie, možnosť prístupu na webe 

p) Adresa správcu výstupných databáz 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

 

http://www.uips.sk/


Názov administratívneho zdroja údajov:  Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, 
detí materských škôl a školských zariadení a 
poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti 
obce 

 
Značka administratívneho zdroja: Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 

  
a) Účel a využitie výsledkov zo spracovania údajov 

Účelom štatistického zisťovania je získať štatistické údaje potrebné na rozdeľovanie 
a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok v súlade so 
zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov 
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov základných umeleckých škôl, detí 
materských škôl a školských zariadení, poslucháčov jazykových škôl  a potenciálnych 
stravníkov v územnej pôsobnosti obce. 

c) Použitá metóda získavania údajov - vyčerpávajúce zisťovanie. 
d) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení podľa § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona  
č. 596/2003 Z. z. (krajské školské úrady, štátom uznaná cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, iná právnická a fyzická osoba) a obce. 

e) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov 
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne. 
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Okresné úrady - odbory školstva v sídle 
kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická a fyzická osoba 
oznamujú údaje obci do 25. septembra kalendárneho roka. Obec je povinná údaje 
poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému 
krajskému školskému úradu do 30. septembra kalendárneho roka. 

f) Orgán, resp. organizácia, ktorá získava alebo zhromažďuje údaje a zabezpečuje ich 
spracovanie – Okresné úrady - odbory školstva v sídle kraja, Centrum vedecko-technických 
informácií SR. 

g) Hlavný používateľ informácií - Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
h) Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú 

§ 7 ods. 12 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

i) Rozsah súboru spravodajských jednotiek – približne 2100 obcí a 8 000 škôl a školských 
zariadení. 

j) Spôsob zberu údajov - webová aplikácia. 
k) Predpokladané náklady na získavanie údajov 

náklady úmerné počtu hodín spotrebovaných na spracovanie výstupnej zostavy. 
l) Návratnosť údajov - 100 % 
m) Termín a spôsob zverejnenia výstupných informácií zo spracovania údajov 

koniec decembra kalendárneho roka, v ktorom prebieha zber údajov; výstupy sú zverejnené 
na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

n) Spôsob a forma uchovávania získaných údajov - archivovanie v databanke údajov 
o) Možnosť prístupu k údajom inými ministerstvami a štátnymi organizáciami 

na požiadanie výstupy podľa potreby 
p) Adresa správcu výstupných databáz 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1,  
813 30 Bratislava. 
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