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1. Úvod
Medzinárodná klasifikácia štandardov vzdelávania (ISCED) patrí do medzinárodnej rodiny
ekonomických a sociálnych klasifikácií Spojených národov, ktoré sa aplikujú v celosvetovej štatistike s
cieľom zostavovať, zhromažďovať a analyzovať medzinárodne porovnateľné údaje. ISCED je
referenčná klasifikácia pre organizovanie vzdelávacích programov a príslušných kvalifikácií podľa
úrovní vzdelávania a odborov. ISCED je produktom medzinárodného odsúhlasenia a je prijatá
členskými štátmi formálne na Generálnej konferencii UNESCO.

2. Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa ISCED 97 a ISCED 2011
Základnou jednotkou klasifikácie v ISCED je vzdelávací program. Vzdelávacie programy sú
definované na základe ich vzdelávacieho obsahu a vzdelávacích činností, ktoré sú organizované na
realizáciu určitého vopred stanoveného cieľa (napr. príprava na ďalšie štúdium, kvalifikácia pre
povolanie alebo rad povolaní, zvyšovanie si vedomostí a schopností, atď.).
Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu podľa § 6 a 7 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „školský zákon“) alebo jeho ucelenej časti a absolvovaním štúdia v študijnom odbore
podľa § 50 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o vysokých školách“) môže dieťa, žiak alebo študent získať niektorý zo stupňov
vzdelania uvedeného v nasledovnej tabuľke.
Vysoké školy v Slovenskej republike môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie iba
v študijných odboroch uvedených v Sústave študijných odborov Slovenskej republiky.
ISCED 97 bol okrem stupňov vzdelania členený na tri destinácie podľa toho, aký cieľ mali dané
vzdelávacie programy stanovený. Písmenom „A“ sa označovali programy určené pre priamy vstup do
vyššieho stupňa vzdelávania; písmenom „B“ sa označovali programy, ktoré umožňovali priamy vstup
do vyššieho stupňa v destinácii „C“; písmenom „C“ sa označovali programy prevažne určené pre
priamy vstup do zamestnania.
ISCED 2011 zaviedol okrem členenia do stupňov vzdelania aj členenie vzdelávacích
programov na všeobecné a odborné a v treťom rozmere členenie podľa ukončenia úrovne a prístupu
k vyššej úrovni stupňa vzdelávania (bez ukončenia úrovne, čiastočné ukončenie úrovne bez priameho
prístupu k vyšším úrovniam , ukončenie úrovne bez prístupu k vyšším úrovniam, ukončenie úrovne s
priamym prístupom k vyšším úrovniam).
Hlavným rozdielom medzi týmito klasifikáciami je pohľad na začlenenie nadstavbového
štúdia. Podľa starej klasifikácie ISCED 97 bolo toto štúdium začlenené do stupňa vzdelávania na
úrovni 3A, nová klasifikácia ISCED 2011 ho zaraďuje spolu s pomaturitným vzdelávaním do
postsekundárneho vzdelania na úrovni 454.
V národnej štatistickej klasifikácii odborov vzdelania (ŠKOV) členenie vzdelávacích programov
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je zabezpečené v ich číselnom označení na piatej pozícii.
Programy vzdelávania do roku 2012 boli členené v rozsahu od „0“ do „9“, v súčasnosti sú rozčlenené
do 20-tich úrovní s označením „A“ až „V“. Prepojenie ŠKOV - ISCED 97 - ISCED 2011 je uvedené
v tab. č. 1.
Tab. 1 - Mapovanie vzdelávacích programov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania pre klasifikáciu
ISCED 97 a ISCED 2011
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5. pozícia
v kóde odboru ISCED97 ISCED2011
ŠKOV

stredné
vzdelanie

základné
vzdelanie

predprimárne
vzdelanie

Stupeň dosiahnutého vzdelania
predprimárne vzdelanie
bez vzdelania, materská škola, špeciálna materská
škola, prípravný ročník na ZŠ a ŠZŠ , 0-tý ročník na
základnej škole; nedokončený 1. stupeň základnej
školy
primárne vzdelanie
vzdelanie na 1. stupni ZŠ
nižšie stredné vzdelanie
vzdelanie na 2. stupni základnej školy; 1. - 4. ročník
8-ročných stredných škôl

-

A

0

020

-

B

1

100

-

D

2A, 2B

244

nižšie stredné odborné vzdelanie
absolventi praktických škôl, žiaci OU s MP zaškolení
alebo zaučení

0, 1

E

2C

252

nižšie stredné odborné vzdelanie
vzdelávacie programy stredných odborných škôl;
bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými
učebnými plánmi, zaškolení, zaučení

0, 1

F

2C

253

stredné odborné vzdelanie s výučným listom
žiaci OU s MP, ktorí získali odborné vzdelanie s
výučným listom

2

G

3C

352

stredné odborné vzdelanie s výučným listom
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
stredoškolských nematuritných vzdelávacích
programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list

2

H

3C

353

3

I

3C

353

5

J

3A

344

4

K

3A

354

4

L

3A

454

stredné odborné vzdelanie
bez maturity a výučného listu
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
stredoškolských nematuritných vzdelávacích
programov neposkytujúcich výučný list
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou a výučným listom
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté
absolvovaním vzdelávacích programov ukončených
maturitou, pri ktorých žiaci získajú aj výučný list
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou bez výučného listu
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté
absolvovaním vzdelávacích programov ukončených
maturitou pre absolventov učebných odborov
v nadstavbovom štúdiu
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úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou bez výučného listu
6

M

3A

354

6

N

4A

454

vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom)
vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
vzdelávacích programov vyšších odborných škôl,
konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné
štúdium špecializačné

7

Q

5B

554

vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
profesijne orientovaných bakalárskych študijných
programov vysokých škôl

7

P

5B

655

vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním
bakalárskych študijných programov vysokých škôl

7

R

5A

665

vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
súvislé vysokoškolské vzdelanie absolvovaním
magisterských, inžinierskych
a doktorských študijných programov vysokých škôl

8

S

5A

766

vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí
bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských,
inžinierskych a doktorských študijných programov
vysokých škôl

8

T

5A

767

vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním
rigoróznej skúšky

8

U

5A

768

vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské
vysokoškolské doktorandské vzdelanie dosiahnuté
absolvovaním štúdia v doktorandských študijných
programoch, postgraduálne štúdium a vedecká
výchova

9

V

6

864

vysokoškolské
vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté
absolvovaním vzdelávacích programov ukončených
maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K
postsekundárne vzdelanie
pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné
inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie

2.1. Predprimárne vzdelanie
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole alebo deti po absolvovaní posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v špeciálnej materskej škole, žiaci po absolvovaní
prípravného ročníka na základnej škole a základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
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vzdelávacími potrebami, žiaci po absolvovaní 0-tého ročníka na základnej škole a žiaci, ktorí
nedokončili 1. stupeň základnej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „0“, podľa ISCED 2011 je „020“.

2.2. Základné vzdelanie
Základné vzdelanie sa podľa školského zákona člení na primárne vzdelanie a nižšie sekundárne
vzdelanie.

2.2.1. Primárne vzdelanie
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy a žiak s mentálnym
postihnutím absolvovaním posledného ročníka špeciálnej základnej školy typu „B“ a „C“.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „1“, podľa ISCED 2011 je „100“.

2.2.2. Nižšie stredné vzdelanie
Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným
absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej
škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním
štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole.
Do tejto skupiny zaraďujeme aj žiakov s ľahkým mentálnym postihom absolvovaním druhého stupňa
špeciálnej základnej školy typu „A“.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „2A“ alebo „2B“, podľa ISCED 2011 je
„244“.

2.3. Stredné vzdelanie
Stredné vzdelanie podľa školského zákona sa člení na nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné
odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie.

2.3.1. Nižšie stredné odborné vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie získa žiak po absolvovaní tretieho ročníka vzdelávacieho
programu praktickej školy.
Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak
schopný vykonávať.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „2C“, podľa ISCED 2011 je „252“.
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Nižšie stredné odborné vzdelanie získa žiak s mentálnym postihnutím po úspešnom
absolvovaní vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti.
Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení, resp. vysvedčenie a
osvedčenie o zaučení.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „2C“, podľa ISCED 2011 je „252“.
Nižšie stredné odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka
dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania so zvlášť upravenými učebnými plánmi
v strednej odbornej škole.
Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení, resp. vysvedčenie a
osvedčenie o zaučení.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „2C“, podľa ISCED 2011 je „253“.

2.3.2. Stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie získa žiak s mentálnym postihnutím Úspešným absolvovaním
vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti podľa stupňa zvládnutia
príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností
vyučením.
Dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný
list.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3C“, podľa ISCED 2011 je „352“.
Stredné odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej
trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej
škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou
a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3C“, podľa ISCED 2011 je „353“.
Do tejto skupiny zaraďujeme aj žiakov stredných odborných škôl, ktorí úspešne absolvovali štúdium
stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov neposkytujúcich výučný list.
Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3C“, podľa ISCED 2011 je „353“.

2.3.3. Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka
najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3A“, podľa ISCED 2011 je „344“.

2.3.4. Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka
najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej
6
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odbornej škole a štvrtého ročníka súvislého 6-ročného vzdelávacieho programu, ktorý sa ukončuje
maturitnou skúškou.
Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie
o maturitnej skúške.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3A“, podľa ISCED 2011 je „354“.
V študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej
kvalifikácii okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3A“, podľa ISCED 2011 je „354“.

2.3.5. Postsekundárne vzdelanie
Pomaturitné štúdium sa organizuje na stredných odborných školách v záujme zvyšovania a
prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností. Stredné odborné školy môžu
organizovať pomaturitné štúdium vo vzdelávacích programoch, ktoré sú určené pre uchádzačov, ktorí
v predchádzajúcom vzdelávaní získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné
všeobecné vzdelanie. Postsekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním pomaturitného
kvalifikačného štúdia (štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktoré neboli
súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky) alebo pomaturitného inovačného štúdia alebo
pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia (štúdium sa ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou).
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „4A“, podľa ISCED 2011 je „454“.
Do tejto skupiny zaraďujeme aj nadstavbové štúdium v odboroch vzdelávania stredných
odborných škôl, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom
odbore vzdelávania ukončeného stredným odborným vzdelaním, kde žiak získal výučný list.
Nadstavbové štúdium poskytuje vyššiu úroveň všeobecného a široko profilovaného odborného
vzdelávania a prípravy, ktorou sa žiaci zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa
na výkon niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru alebo sa
pripravujú na ďalšie vzdelávanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej
kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „3A“, podľa ISCED 2011 je „454“.

2.3.6. Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním
a) Najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v strednej odbornej škole alebo pomaturitného špecializačného štúdia, ktoré sa ukončuje
absolventskou skúškou.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský
diplom s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS". Titul sa uvádza za
priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť
na výkon zdravotníckeho povolania.
b) Posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého
osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu.
7

Metodika pre integrované zmapovanie ISCED

MŠVVaŠ SR

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský
diplom s právom používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", titul sa uvádza za
priezviskom.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „5B“, podľa ISCED 2011 je „554“.

2.4. Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa získa študent úspešným absolvovaním profesijne
orientovaných bakalárskych študijných programov vysokých škôl.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „5B“, podľa ISCED 2011 je „655“.
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa získa študent úspešným absolvovaním bakalárskych
študijných programov vysokých škôl.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „5A“, podľa ISCED 2011 je „665“.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

2.5. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa získa študent úspešným absolvovaním súvislých
magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „5A“, podľa ISCED 2011 je „766“.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa získa študent úspešným absolvovaním magisterských,
inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl pokračujúcich po dosiahnutí
bakalárskeho vzdelania.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „5A“, podľa ISCED 2011 je „767“.
Absolventom štúdia podľa inžinierskeho študijného programu (ďalej len "inžinierske štúdium") sa
udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").
Absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúry a urbanizmu sa udeľuje akademický titul
"inžinier architekt" (v skratke "Ing. arch.").
Absolventom štúdia podľa doktorských študijných programov (ďalej len "doktorské štúdium") v
oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul "doktor všeobecného
lekárstva" (v skratke "MUDr.").
Absolventom doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul
"doktor zubného lekárstva" (v skratke "MDDr.").
Absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva sa udeľuje akademický titul
"doktor veterinárskeho lekárstva" (v skratke "MVDr.“).
Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len "magisterské štúdium") sa
udeľuje akademický titul "magister" (v skratke "Mgr.").
Absolventom umeleckých magisterských študijných programov sa udeľuje akademický titul "magister
umenia" (v skratke "Mgr. art.").
Do tejto skupiny sa zaraďujú aj študenti, ktorí po úspešnom absolvovaní vysokoškolského
vzdelania II. stupňa v danom študijnom odbore úspešne vykonali rigoróznu skúšku. Po jej vykonaní im
vysoké školy udeľujú akademický titul
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a) v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr."),
b) vo farmaceutických študijných programoch "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr."),
c) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie" (v skratke
"PhDr."),
d) v právnických študijných programoch "doktor práv" (v skratke "JUDr."),
e) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch "doktor
pedagogiky" (v skratke "PaedDr."),
f) v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie
"doktor teológie" (v skratke "ThDr.").
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „5A“, podľa ISCED 2011 je „768“.

2.6. Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa získa študent úspešným absolvovaním štúdia v
doktorandských študijných programoch, postgraduálneho štúdia a vedeckej výchovy.
Označenie odborov vzdelávania tejto skupiny podľa ISCED 97 je „6“, podľa ISCED 2011 je „864“.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v
skratke "PhD."; skratka "PhD." sa uvádza za menom).
Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický titul "doktor
umenia" ("artis doctor", v skratke "ArtD."; skratka "ArtD." sa uvádza za menom).
Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského
štúdia udeľuje akademický titul "licenciát teológie" (v skratke "ThLic.").

3. Zaraďovanie zrušených študijných a učebných odborov do stupňov
vzdelania
Zrušené študijné a učebné odbory do príslušného stupňa vzdelania podľa ISCED 2011 sa
zaraďujú do nasledovných skupín stupňov vzdelania:
 nižšie stredné odborné vzdelanie (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu 0, 1, E alebo F)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné a učebné odbory a ich zamerania podľa ISCED 2011 s číselným
označením 252 a 253.
 stredné odborné vzdelanie bez výučného listu a maturity (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu
3 alebo I)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné a učebné odbory a ich zamerania podľa ISCED 2011 s číselným
označením 353.
 stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu
2, G alebo H)
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Táto skupina v sebe zahŕňa študijné a učebné odbory a ich zamerania podľa ISCED 2011 s číselným
označením 352 a 353.
 úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu
4, 6, K, L, M alebo N)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné a učebné odbory a ich zamerania podľa ISCED 2011 s číselným
označením 354 a 454.
 úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu 5
alebo J)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné a učebné odbory a ich zamerania podľa ISCED 2011 s číselným
označením 344.
 vyššie odborné vzdelanie ukončené absolventskou skúškou (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu
7 alebo Q)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné a učebné odbory a ich zamerania podľa ISCED 2011 s číselným
označením 554.
 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu 7, P alebo R)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné odbory podľa ISCED 2011 s číselným označením 655 a 665.
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu 8, S, T alebo U)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné odbory podľa ISCED 2011 s číselným označením 766, 767
a 768.
 vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (5. pozícia v kóde ŠKOV má hodnotu 9 alebo V)
Táto skupina v sebe zahŕňa študijné odbory podľa ISCED 2011 s číselným označením 864.
Bližšia špecifikácia dosiahnutého stupňa vzdelania pre zrušené odbory podľa 5. pozície v kóde ŠKOV
a podľa kódu ISCED je v nasledujúcich tabuľkách.
Tab. 2 - Stupeň dosiahnutého vzdelania pre zrušené študijné a učebné odbory podľa 5. pozície v kóde
ŠKOV
0

-

1

-

Nižšie stredné odborné vzdelanie na školách so zvlášť upravenými učebnými plánmi
a na praktických školách (zaškolenie, zaučenie)
Nižšie stredné odborné vzdelanie v experimentálnych odboroch

2

-

Stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)

3

-

Stredné odborné vzdelanie (štúdium bez maturity; záverečné vysvedčenie)

4

-

5

-

Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené
maturitou; bývalé SOU)
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)

6

-

7

-

8

-

9

-

Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené
maturitou)
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske a vyššie odborné vzdelanie (vyššie
vzdelanie ukončené absolutóriom)
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské (nevzťahuje sa na špecializačné
štúdium a certifikačné prípravy zdravotníckych pracovníkov, toto štúdium upravuje
vlastný číselník vydaný MZ SR)
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Tab. 3 - Mapovanie zrušených študijných a učebných odborov na stupeň dosiahnutého vzdelania
podľa ISCED 97 a ISCED 2011
Stupne vzdelania
ISCED ISCED
platné v SR (zákon
Vzdelávacie inštitúcie; Vzdelávacie / študijné programy
1997 2011
č. 245/2008 Z.z.)
materská škola
špeciálna materská škola
Predprimárne
0
020 prípravné triedy na základnej škole
vzdelanie
0. ročník na základnej škole
prípravné triedy na špeciálnych školách
1. stupeň základnej školy
ľudová škola
1. stupeň špeciálnej základnej školy
Primárne
1. stupeň špeciálnej školy - typ A
vzdelanie
1
100
nižší a stredný stupeň špeciálnej školy - typ B
Špeciálna škola - typ C
1. stupeň osobitnej školy
nižší a stredný stupeň pomocnej školy
2. stupeň základnej školy
2. stupeň špeciálnej základnej školy
ukončenie 1.ročníka z 5-ročného vzdelávacieho programu na
strednej škole (žiaci prijatí z 8. ročníka základnej školy)
Nižšie stredné
vzdelanie

2A

2B

Nižšie stredné
odborné vzdelanie

2C

244

244

252

253

352
Stredné odborné
vzdelanie

prvé 4 roky 8-ročného vzdelávacieho programu na strednej
škole (8-ročné gymnázium, tanečné konzervatórium)
prvé 2 roky 6-ročného vzdelávacieho programu na strednej
škole (6-ročné gymnázium)
meštianska škola
kurzy na doplnenie základného vzdelania
2. stupeň špeciálnej školy typu A
2. stupeň osobitnej školy
Špeciálna škola typu B - 5. - 9. ročník
Pomocná škola
Praktická škola
Učilište, odborné učilište - programy ukončené záverečnou
skúškou (bez výučného listu; zaučený)
Vzdelávacie programy (2-ročné a kratšie) ukončené záverečnou
skúškou a výučným listom (bez maturity) na odborných
učilištiach, stredných odborných učilištiach, učňovských školách,
stredných odborných školách
Vzdelávacie programy ukončené záverečnou skúškou (bez
maturity) na odborných školách a stredných odborných školách

3C
353

Vzdelávacie programy (3- a viacročné) ukončené záverečnou
skúškou a výučným listom (bez maturity) na odborných
učilištiach, stredných odborných učilištiach, učňovských školách,
stredných odborných školách
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Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Úplné stredné
odborné vzdelanie

3A

3A

344

354

454

Postsekundárne
vzdelanie

4A

454

Vyššie odborné
vzdelanie

5B

554

Vysokoškolské
vzdelanie
1.stupeň

5A

665

766
Vysokoškolské
vzdelanie
2. stupeň

5A
767

768
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4-5-ročné gymnázium
8-ročné gymnázium - posledné 4 roky
6-ročné gymnázium - posledné 4 roky
Reálna škola
Stredná všeobecnovzdelávacia škola
Stredná škola pre pracujúcich (súvislé 5-ročné štúdium s
maturitou)
Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných
odborných učilištiach a stredných odborných školách
Vyššie odborné školy
Podnikové školy
Konzervatórium - 8-ročné vzdelávacie programy - posledné 4
roky
Konzervatórium - prvé 4 roky 6-ročných vzdelávacích
programov
Nadstavbové štúdium
Pomaturitné kvalifikačné štúdium (s maturitou)
Pomaturitné inovačné štúdium
Vyššia odborná škola
Podniková technická škola
Doplňujúce pedagogické štúdium (pre absolventov s úplným
stredným odborným vzdelaním)
Pomaturitné špecializačné štúdium (ukončené absolutóriom)
Podnikový inštitút
Tanečné konzervatórium - 8-ročné vzdelávacie programy
Konzervatórium - 6-ročné vzdelávacie programy - posledné 2
roky
6- ročné vzdelávacie programy na strednej odbornej škole
ukončené absolutóriom - posledné 2 roky
Bakalárske štúdium na vysokých školách
4 a viac-ročné magisterské a doktorské štúdium (spojený 1. a 2.
stupeň do jedného celku)**
4 a viac-ročné súvislé magisterské, inžinierske a doktorské
štúdium*
Magisterské, inžinierske a doktorské štúdium pokračujúce po
bakalárskom štúdiu
Doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov vysokých
škôl)
Rozširujúce štúdium na vyučovanie (pre absolventov vysokých
škôl)
Štátna rigorózna skúška
Doktorandské štúdium - získanie titulu PhD., ArtD., ThDr.

Vysokoškolské
vzdelanie
6
864
Získaný titul "kandidát vied" CSc.
3. stupeň
* podľa predchádzajúcich predpisov (zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších
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predpisov)
** podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov)
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