MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Aktivity na zlepšenie štatistického systému v rezorte školstva SR podľa princípov Code of Practice (CoP)

 Princíp CoP

Aktivita na zlepšenie


Termín dohodnutý na Peer Review
Aktivita  k decembru 2010
1 - je ukončená
2 - sa priebežne plní
3 - sa ešte nezačala plniť

Vyhodnotenie plnenia aktivity k decembru 2010

Poznámka - či bola aktivita zmenená alebo sa zmenil termín
1
Vypracovanie smernice, kto je oprávnený k verejným vyhláseniam týkajúcim  sa zverejňovania štatistických údajov, vrátane reakcie na kritiku a zneužitie oficiálnych štatistických údajov za rezort školstva.
31. 3. 2008
1
Pôsobnosť poskytovania štatistických informácií verejnosti za rezort školstva je zakotvená v organizačnom poriadku ministerstva; podávanie informácií vrátane reakcií na kritiku a zneužitie oficiálnych štatistických údajov za rezort má v gescii hovorkyňa ministerstva

2
Postihovanie spravodajských jednotiek za nesplnenie si svojej spravodajskej povinnosti, prípadne za poskytnutie zavádzajúcich štatistických údajov.
Priebežne

2  1
Po ukončení každého štatistického zberu sa tento ukazovateľ vyhodnocuje. V roku 2010 nedošlo k závažnému porušeniu spravodajskej povinnosti, preto sa so žiadnou SJ nezačalo správne konanie.

3
Skvalitnenie výpočtovej techniky pracovísk spracúvajúcich štatistické údaje. Zabezpečenie prístupu k čiastkovým databázovým súborom všetkým zamestnancom spracúvajúcim štatistiku za rezort školstva.
Priebežne
2  1
Zber a spracúvanie štatistických údajov zabezpečuje v rezorte školstva ÚIPŠ, ktoré pravidelne obmieňa stávajúcu výpočtovú techniku spolu s programovým vybavením svojich pracovísk; databázy zo štatistických zberov sú sprístupnené pre vybraných zamestnancov ministerstva; pri webových aplikáciách je zabezpečená možnosť generovania výstupov zo štatistických zberov priamo z webových aplikácií aj pre širokú verejnosť

4
Zakomponovanie oblasti štatistiky do systému riadenia kvality ministerstva školstva.
31. 12. 2008
1
Oblasť štatistiky bola zapracovaná do systému hodnotenia manažérstva kvality organizácií verejnej správy podľa modelu CAF

5
Dôsledné dodržiavanie bezpečnostných projektov v oblasti práce s dôvernými štatistickými údajmi.
Priebežne
1
Oblasť štatistických dát bola zahrnutá do Projektu na zvýšenie bezpečnosti a štandardizácie IS MŠVVaŠ SR


6
Dôsledné dodržiavanie zásad informovanosti verejnosti o štatistických údajoch v rezorte školstva z jedného zdroja – ÚIPŠ.
Priebežne
2  1
Všetky štatistické údaje získané zo štatistických zberov v rezorte školstva sú pravidelne zverejňované na stránke ÚIPŠ


7
Dôsledné dodržiavanie a zosúladenie metodiky ŠÚ SR a EUROSTAT-u pri štatistickom zisťovaní.
Priebežne
2  1
Metodiky pre štatistické zisťovania v rezorte školstva sa každoročne aktualizujú a zosúlaďujú s metodikami ŠÚSR a EUROSTAT-u

8
Postupné preraďovanie štatistických zisťovaní medzi administratívne zdroje údajov.

Priebežne
2  1
V roku 2009 bolo 12 štátnych štatistických zisťovaní z PŠŠZ preradených medzi administratívne zdroje údajov, s ďalším preradením počítame v roku 2012, kedy sa bude tvoriť PŠŠZ na nové obdobie

9
Unifikácia štatistických zisťovaní podľa oblastí (základné školstvo, stredné školstvo, vysoké školstvo).
Priebežne
2
V súčasnosti prebiehajú práce na Rezortnom informačnom systéme, ktorého cieľom je unifikovať systém zberu štatistických údajov zvlásť pre regionálne školstvo a zvlášť pre vysoké školstvo

10
Postupné nahradzovanie výkazov v papierovej forme prostredníctvom programových aplikácií. Pravidelné školenia zamestnancov zabezpečujúcich štatistický zber údajov vedie k zvýšeniu ich výkonnosti.
Priebežne
2  1
V roku 2010 prišlo v ďalších 2 prípadoch k nahradeniu štatistického vykazovania z papierovej formy na  zber prostredníctvom webovej aplikácie

11
Vykonanie prieskumu spokojnosti používateľov štatistík.
30. 6. 2008
1
na prieskum spokojnosti používateľov štatistík rezortu školstva slúži webová stránka http://prieskum.webnode.sk/; v roku 2010 bol vykonaný 1 prieskum

12
Dodržiavanie zásad viacstupňovej verifikácie zbieraných štatistických údajov.
Priebežne
2  1
Všetky zberané štatistické údaje prechádzajú kontrolou na KŠÚ a následne na ÚIPŠ, čím sa zabezpečuje viacstupňová verifikácia spracovávaných štatistických údajov

13
Vypracovanie časového harmonogramu zverejňovania štatistických údajov.
31. 12. 2007
1
ÚIPŠ má vypracovaný časový harmonogram zverejňovania štatistických údajov, ktorý je zverejnený na ich webovej stránke; tento časový harmonogram bol v roku 2010 dodržaný

14
Zabezpečenie zosúladenia rozsahu zbieraných údajov s požiadavkami európskej štatistiky.
Priebežne
2  1
Rozsah zberaných údajov je každoročne konfrontovaný s požiadavkou zberu dát pre medzinárodné zisťovanie

15
Zabezpečenie pridania odkazu na internetovej stránke MŠVVŠ SR “Štatistika”, kde okrem bežných informácií o štatistike v rezorte školstva bude zreteľný odkaz na stránku ÚIPŠ - spracovávateľa štatistík za rezort školstva.
31. 12. 2007
1
Odkaz „Štatistika“ je súčasťou internetovej stránky MŠVVaŠ SR v záložke Hlavné menu – Ministerstvo

Princípy CoP:
1. Odborná nezávislosť
2. Oprávnenie získavať údaje
3. Primeranosť zdrojov
4. Záväzok kvalitného spracovania
5. Dôvernosť štatistických informácií
6. Nestrannosť a objektivita
7. Správna metodika
8. Vhodné štatistické postupy
9. Zamedzovanie nadmernému zaťažovaniu respondentov
10. Úspornosť nákladov
11. Relevantnosť štatistiky
12. Presnosť a spoľahlivosť
13. Včasnosť a časová presnosť
14. Koherencia a porovnateľnosť
15. Prístupnosť a jasnosť

V Bratislave 08. 03. 2011
Vypracoval: Ing. Juraj Kobela, sekretariát vedúceho služobného úradu MŠVVaŠ SR, útvar štatistiky

