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POPIS STĹPCOV VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 1 – 04  pre rok 2018 

 

Popis stĺpcov je totožný pre I. oddiel (školy okrem MŠ, ZUŠ, JŠ) aj pre II. oddiel výkazu 

(MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia) 

 

V stĺpci  1, 2, 3 a 21 sa údaje o zamestnancoch vykazujú na 1 desatinné miesto.  

V stĺpci 4 až 18 a 22 sa údaje vykazujú v celých eurách. 

 

Stĺpec 1 priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet 

je to priemer počtu zamestnancov zahrnutých do evidenčného stavu s pracovným úväzkom 

prepočítaným podľa určeného týždenného pracovného času v organizácii, za jednotlivé mesiace 

sledovaného štvrťroka. Platí, že údaje stĺpca 1 musia byť na každom riadku vyššie alebo sa 

rovnať súčtu údajov stĺpca 2 a 3.  

 

Stĺpec 2 priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet, z toho pedagogickí 

zamestnanci  

rovnako ako stĺpec 1, údaje sú len za pedagogických zamestnancov v zmysle § 3 zákona č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z.z.). 

Ide o tieto kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ (§13), majster odbornej výchovy 

(§14), vychovávateľ (§15), pedagogický asistent (§16 – t.j. asistent učiteľa, asistent 

vychovávateľa a asistent majstra odbornej výchovy), zahraničný lektor (§17), tréner športovej 

školy, tréner športovej triedy a korepetítor (§18). Údaje stĺpca 2 musia byť na každom riadku 

nižšie alebo sa rovnať údajom vykázaným v stĺpci 1. 
 

Stĺpec 3 priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet, z toho odborní 

zamestnanci  

rovnako ako stĺpec 1, údaje sú len za odborných zamestnancov v zmysle § 4 zákona č. 317/2009 

Z.z. Ide o tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ (§20), 

školský logopéd (§21), špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg a terénny špeciálny 

pedagóg (§22), liečebný pedagóg (§23) a sociálny pedagóg (§24). Údaje stĺpca 3 musia byť na 

každom riadku nižšie alebo sa rovnať údajom vykázaným v stĺpci 1. 
 

Stĺpec 4 tarifný plat 

uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na tarifné platy v sledovanom 

štvrťroku, ktoré boli priznané v súlade s § 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 553/2003 Z.z.) Pedagogickým a odborným 

zamestnancom sa na tomto riadku uvádza ich tarifný plat, ktorý je súčtom ich platovej tarify a 

sumy zvýšenia platovej tarify. Ak bol zamestnancovi priznaný osobný plat v zmysle § 7a zákona 

č. 553/2003 Z.z., jeho čerpanie sa vykazuje tiež na tomto riadku. 

 

Stĺpec 5 náhrady miezd 

uvádza sa súčet náhrad miezd, ktoré platí zamestnávateľ podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce), kolektívnej či pracovnej zmluvy 

a mzdových predpisov za neodpracovaný čas. Ide napr. o náhrady mzdy za platené sviatky (§122 

Zákonníka práce), za dovolenku (§116 Zákonníka práce), za voľné dni (ošetrenie v 
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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. 

 

Stĺpec 6 dorovnanie na funkčný plat  a doplatok do minimálnej mzdy 

na tomto riadku sa uvádzajú vyplatené mzdové prostriedky v sledovanom štvrťroku, ktoré boli 

zamestnancom priznané: 

 v súlade s § 32 b zákona č. 553/2003 Z.z.- dorovnanie na funkčný plat.  Ide o prípady, kedy 

škola/školské zariadenie svojim pedagogickým a odborným zamestnancom dorovnáva 

funkčný plat určený k 1.11.2009 do výšky funkčného platu, ktorý mali  ku dňu 31.10.2009 

určený podľa platných predpisov, 

 v súlade s § 119 Zákonníka práce, zákonom č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení 

neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2018 - doplatok do minimálnej mzdy.  

  

Stĺpec 7 zo stĺpcov 4 a 5 a 6 pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 

rovnako ako stĺpce 4, 5 a 6, s tým, že údaje sú súčtom len za pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov. 

 

Stĺpec 8 príplatok za riadenie a zastupovanie 

uvádzajú sa mzdové prostriedky 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. 

 

Stĺpec 9 osobný príplatok 

uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na osobné príplatky v sledovanom 

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

 

Stĺpec 10 kreditový príplatok 

uvádzajú sa mzdové prostriedky 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.  

 

Stĺpec 11 ostatné príplatky 

uvádzajú sa kumulatívne mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom formou platovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností (§ 11), vyplatené  

príplatky za prácu v krízovej oblasti (§12), príplatky za zmennosť (§13), príplatky za 

špecializované činnosti (§13b) – príplatok za činnosť triedneho učiteľa a príplatok za činnosť 

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo za uvádzajúceho odborného zamestnanca, 

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

vozidla (§14b), príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného 

zamestnanca (§14c), príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so 

žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (§14d), príplatky za praktickú prípravu (§15), 

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

prácu vo sviatok (§18), ktoré boli priznané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
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553/2003 Z.z. Na tomto riadku sa vykazujú aj mzdové prostriedky za neaktívnu časť pracovnej 

pohotovosti na pracovisku, ktoré boli vyplatené zamestnancom v sledovanom štvrťroku (§19a 

zákona č. 553/2003 Z.z. alebo § 96 ods.3 Zákonníka práce).  

 

Stĺpec 12 nadčasy 

uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom za prácu nadčas v sledovanom 

štvrťroku, ktoré boli priznané v súlade s § 19, ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. Započítava sa 

hodinová sadzba funkčného platu zamestnanca zvýšená o 30%, a ak ide o deň nepretržitého 

odpočinku v týždni, zvýšená o 60% hodinovej sadzby funkčného platu. Neuvádzajú sa tu 

príplatky za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, ktoré patria zamestnancom v 

súvislosti s výkonom práce nadčas, nakoľko sa vykazujú v stĺpci 11 ostatné príplatky. 

 

Stĺpec 13 z toho nadčasy pedagogickým zamestnancom 

rovnako ako stĺpec 12, údaje sú len za pedagogických zamestnancov. Údaje stĺpca 13 musia byť 

na každom riadku nižšie alebo sa rovnať údajom vykázaným v stĺpci 12. 

 

Stĺpec 14 odmeny  

uvádzajú sa mzdové prostriedky vyplatené zamestnancom na odmeny v sledovanom štvrťroku, 

ktoré boli priznané v súlade s § 20 ods. 1, písm. a až e) zákona č. 553/2003Z.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, odmeny za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov veku. 

 

Stĺpec 15  z toho odmeny jubilejné 

uvádzajú sa mzdové prostriedky zo stĺpca 14 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. 

 

Stĺpce 16 a 17 mzdové prostriedky 

Stĺpec 16 mzdové prostriedky spolu stĺpce 4+5+6+8až12+14 

spočítavajú sa vyplatené mzdové prostriedky v sledovanom štvrťroku zo stĺpcov 4,5,6, 12 a 14 

a všetky vyplatené príplatky zo stĺpcov 8 až 11. 

 

Stĺpec 17 mzdové prostriedky z toho pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 

Uvedú sa mzdové prostriedky vyplatené v sledovanom období zo stĺpca 16 sumárne len za 

pedagogických a odborných zamestnancov.  

 

Stĺpec 18 náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska  

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

pracoviska vyplatené zamestnancom v sledovanom 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 uvádzajú platby v rámci položky 613 rozpočtovej klasifikácie. 
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Stĺpec 19 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka - fyzické osoby spolu 

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

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

sa do evidenčného počtu zamestnancov organizácie vo fyzických osobách zahŕňa iba raz. 

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

desatinného miesta. 

 

Stĺpec 20 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka - z toho ženy 

uvádza sa zo stĺpca 19 počet žien k poslednému dňu štvrťroka v celých číslach bez desatinného 

miesta. 

 

Stĺpec 21 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka – prepočítané počty 

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

pracovným úväzkom prepočítaným podľa určeného týždenného pracovného času v organizácii. 

Evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka sa vykazuje 

zaokrúhlene na 1 desatinné miesto. 

 

Stĺpec 22 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - odmeny v Eur 

uvádza sa objem finančných prostriedkov v sledovanom štvrťroku vyplatených na odmeny za 

práce podľa odpracovaných hodín uvedených v stĺpci 23.   

 

Stĺpec 23 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - počet hodín 

uvádza sa 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.  

 

Stĺpec 24 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - počet osôb 

uvádza sa 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.  

 

 

RIADKY VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 1 – 04  

 

vymedzujú členenie podľa druhov škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Ku každému druhu školy a školskému zariadeniu je priradený číselný kód (číselné kódy)  

klasifikácie výdavkov verejnej správy pre oblasť vzdelávania v zmysle vyhlášky Štatistického 

úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy 

(COFOG).   

 

Riadky sú označené 4-miestnym číslom.  


