
Odpovede na najčastejšie otázky 

1. Sme základná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec. 
Súčasťou školy je ŠKD a ŠJ. Ako budeme vypĺňať údaje o počte žiakov školy 
a ako sa budú financovať naše školské zariadenia?  

Zber údajov pre normatívne financovanie sa týka len subjektov, ktoré sú 
financované z rozpočtovej kapitoly MV SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja 
(ObÚ), teda prenesených kompetencií. Vo Vašom prípade túto podmienku spĺňa len 
základná škola. Údaje teda budete zadávať len za ZŠ .  

Financovanie kompetencií, ktoré patria do originálnej pôsobnosti obce (ŠKD a ŠJ) 
sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a NV SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 
Výnos dane sa rozdeľuje obciam podľa kritérií stanovených v nariadení vlády, pričom podiel, 
ktorý slúži na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sa stanovuje podľa 
počtu žiakov, ktoré príslušné zariadenia navštevujú. Údaje potrebné na rozdelenie dane pre 
nasledujúci kalendárny rok uvádza zriaďovateľ podľa stavu k 15. 9. v štatistickom výkaze 
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, ktorý odošle podľa pokynov odboru školstva ObÚ v sídle kraja.   

2. Sme súkromná spojená škola, ktorej súčasťou je gymnázium, základná škola, 
školská jedáleň a  centrum voľného času. Ako budeme vypĺňať údaje o žiakoch, 
o pedagogických zamestnancoch a ako budeme financovaní? 

Zber údajov pre normatívne financovanie sa týka len subjektov, ktoré sú financované 
z rozpočtovej kapitoly MV SR prostredníctvom ObÚ v sídle kraja. Vo Vašom prípade túto 
podmienku spĺňa len gymnázium a základná škola. Údaje teda budete zadávať len za 
kategóriu (GYM) a (ZŠ). 

Údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov bude zadávať škola ako 
celok do samostatnej kategórie (ŠZAMS). To znamená, aj keď pedagogický zamestnanec 
má svoj úväzok vo viacerých kategóriách (ZŠ, GYM), škola už nerozpisuje jeho úväzok do 
jednotlivých kategórií, ale uvedie celý úväzok v samostatnej kategórii (ŠZAMS). 

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa zadáva údaje do 
kategórie  (ŠZAMS) v závislosti od toho, či postupuje pri odmeňovaní pedagogických 
zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme alebo pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy 
alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa 
Zákonníka práce. 

Ak Vaša škola neodmeňuje svojich zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
zadáva údaje o pedagogických zamestnancoch v platových triedach v závislosti od 
získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa popísaných 
v tabuľke v pokynoch k vypĺňaniu údajov a nevykazuje údaje o kreditových príplatkoch. 

Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov nezadávate údaj o počte 
pedagogických asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním 
a pedagogických asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Financovanie neštátnych školských zariadení (ŠJ, CVČ) je zabezpečované 
prostredníctvom rozpočtu obce v zmysle § 6 ods. 12 písm. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov alebo rozpočtu 
samosprávneho kraja v zmysle § 9 ods. 12 písm. zákona č. 596/2003 Z. z. na základe 
žiadosti zriaďovateľa z výnosu dane. Výnos dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov a NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 



samospráve v znení neskorších predpisov sa rozdeľuje obciam podľa kritérií uvedených 
v nariadení vlády.  

Údaje za školské zariadenia sa vykážu prostredníctvom štatistického výkazu Škol 
(MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl 
a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce. 

 

3. Sme gymnázium, ktoré navštevujú žiaci so štvorročným a tiež s osemročným 
štúdiom. Ako budeme vypĺňať údaje o žiakoch školy a o pedagogických 
zamestnancoch v Eduzbere? 

V Eduzbere budete zadávať údaje o počte žiakov gymnázia vo formulári (GYM).  

Keďže vo Vašom prípade gymnázium navštevujú žiaci so štvorročným a aj 
s osemročným štúdiom, škola rozpíše žiakov gymnázia do jednotlivých položiek osobitne za 
ročníky 1. až 4. osemročného gymnázia a osobitne za ročníky 5. až 8. ročníka osemročného 
gymnázia spolu so všetkými ročníkmi štvorročného gymnázia. 

Údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov budete zadávať do 
samostatnej kategórie (ŠZAM). 

 

4. Sme stredná odborná škola, od 1. septembra 2012 platia nové kódy študijných  
a učebných odborov. Ako budeme vypĺňať údaje o počte žiakov v jednotlivých 
študijných a učebných odboroch v Eduzbere? 

Stredná odborná škola vykazuje údaje o počte žiakov podľa jednotlivých učebných 
a študijných odborov, ktoré sú rozdelené len pre Eduzber v roku 2013 do  18 kategórií. Škola 
rozpíše žiakov do jednotlivých kategórií (SOŠ1 – SOŠ18) podľa učebných a študijných 
odborov, v ktorých žiaci študujú. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých zadaných 
kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov strednej odbornej školy. 

Od 1. septembra 2012 sa zaviedli nové kódy študijných a učebných odborov, ktoré sa 
vzťahujú na žiakov, ktorí začali štúdium od tohto termínu. Žiaci strednej školy, ktorí začali 
štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore pred 1. septembrom 2012, dokončia 
štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore s pôvodným kódom. 

Údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov budete zadávať do 
samostatnej kategórie (ŠZAM). To znamená, v tomto formulári uvediete všetkých 
pedagogických zamestnancov a ich úväzkov bez ohľadu na to, či majú svoj pracovný úväzok 
v jednej, alebo vo viacerých kategóriách (napr. SOŠ1, SOŠ14, SOŠ18). 

5. Sme spojená škola, ktorej organizačnými zložkami sú gymnázium a stredná 
odborná škola. Ako budeme vypĺňať údaje o žiakoch školy v Eduzbere? 

V prípadoch, keď škola pozostáva z organizačných zložiek, ktoré by ako samostatné 
subjekty patrili z hľadiska normatívov do rôznych kategórií škôl s jednotným normatívom pre 
financovanie, sa v zmysle § 4 ods. 11 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. stanovuje 
normatívny príspevok pre spojenú školu ako súčet normatívnych príspevkov pre jednotlivé 
školy. 

Vo vašom prípade údaje o počte žiakov gymnázia budete zadávať vo formulári 
(GYM), údaje o počte žiakov strednej odbornej školy uvediete vo formulári pre kategóriu 
strednej odbornej školy (SOŠ1-SOŠ 18).  

Stredná odborná škola vykazuje údaje o počte žiakov podľa jednotlivých učebných 
a študijných odborov, ktoré sú rozdelené len pre Eduzber v roku 2013 do 18 kategórií. Škola 
rozpíše žiakov do jednotlivých kategórií (SOŠ1 – SOŠ 18) podľa učebných a študijných 



odborov, v ktorých žiaci študujú. Súčet celkového počtu žiakov vo všetkých zadaných 
kategóriách je zhodný s celkovým počtom žiakov strednej odbornej školy.    

Údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov bude zadávať škola ako 
celok do samostatnej kategórie (ŠZAM). To znamená, v tomto formulári uvedie všetkých 
pedagogických zamestnancov a ich úväzkov bez ohľadu na to, či majú svoj pracovný úväzok 
v jednej, alebo vo viacerých kategóriách (napr. SOŠ1, SOŠ14, SOŠ 18, GYM). 

6. Sme cirkevná špeciálna základná škola internátna. Koľko formulárov budeme 
vypĺňať v Eduzbere a ako budeme financovaní? 

Škola bude vypĺňať údaje o počte žiakov do formulára za špeciálnu základnú školu 
(ŠZŠ). Do formulára ŠZŠ uvediete všetkých žiakov školy, ktorí sa sledujú v 6 skupinách 
podľa zdravotného znevýhodnenia alebo intelektového nadania. Je potrebné dodržať 
zásadu, že každý žiak školy sa môže uviesť iba v jednej skupine. 

Údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov budete zadávať len za 
školu do samostatnej kategórie (ŠZAM). Do prepočítaného počtu pedagogických 
zamestnancov nezadávate údaj o počte pedagogických asistentov pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením alebo s nadaním a pedagogických asistentov pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Odborní zamestnanci sa v Eduzbere  taktiež nevykazujú. 

Školský internát je v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. školským 
zariadením. Od januára 2009 sú finančné prostriedky na toto zariadenie prideľované od 
obce, resp. VÚC. 

Financovanie neštátnych školských zariadení je zabezpečované prostredníctvom 
rozpočtu obce v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov alebo rozpočtu samosprávneho kraja 
v zmysle § 9 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. na základe žiadosti zriaďovateľa z výnosu 
dane. Výnos dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a NV SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov sa 
rozdeľuje obciam podľa kritérií uvedených v nariadení vlády. 

Údaje za internát pri špeciálnej základnej škole sa vykážu prostredníctvom 
štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, ktorý odošle obec, na území ktorej sa 
zariadenie nachádza odboru školstva ObÚ v sídle kraja. 

7. Sme športové gymnázium, ktorého súčasťou sú triedy, ktorej žiaci sa 
nezúčastňujú športovej prípravy. Ako budeme vypĺňať údaje o žiakoch školy 
v Eduzbere? 

Vo vašom prípade údaje o počte žiakov školy, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy 
budete v Eduzbere zadávať vo formulári (ŠGYM) a údaje o počte žiakov, ktorí sa 
nezúčastňujú športovej prípravy budete zadávať samostatne vo formulári (GYM).  

Údaje o prepočítanom počte pedagogických zamestnancov bude zadávať škola ako 
celok do samostatnej kategórie (ŠZAM).  To znamená, v tomto formulári uvedie všetkých 
pedagogických zamestnancov a ich úväzkov bez ohľadu na to, či majú svoj pracovný úväzok 
v kategórií (ŠGYM) alebo (GYM). 

 

 

 

 



8. Sme spojená škola, ktorej zriaďovateľom je ObÚ v sídle kraja. Organizačnými 
zložkami školy sú špeciálna základná škola s materskou školou internátna 
a základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení. Súčasťou 
školy je školský klub detí, školská jedáleň a centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva. Koľko formulárov budeme v Eduzbere vypĺňať? 

V Eduzbere budete za špeciálnu základnú školu s materskou školou internátnu 
vypĺňať formulár pre špeciálnu základnú školu (ŠZŠ), špeciálnu materskú školu (ŠMŠ), 
internát špeciálnej školy (INT), centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CSPP) 
a školskú jedáleň (STRAV). V prípade, že do školy chodia aj denne dochádzajúci žiaci, ktorí 
navštevujú ŠKD, potom aj formulár pre špeciálny školský klub detí (ŠŠKD).  

Za základnú školu s materskou školou pri zdravotníckom zariadení budete vypĺňať 
formulár pre špeciálnu materskú školu pri zdravotníckom zariadení (SMSZ), špeciálnu 
základnú školu pri zdravotníckom zariadení (SZSZ), špeciálny školský klub detí pri 
zdravotníckom zariadení (ŠŠKDZ).  

Okrem toho budete zadávať údaje o prepočítanom počte pedagogických 
zamestnancov do samostatných kategórií za školu do  kategórie (ŠZAM), za materskú školu 
do (MŠZAM) a za školský internát do (INTZAM). 

9. Sme CŠPP, ktorého zriaďovateľ je ObÚ v sídle kraja. Ako budeme vypĺňať údaje 
za klientov tohto zariadenia v Eduzbere? 

V Eduzbere budete za CŠPP vypĺňať formulár (CSPP). Do formulára budete zadávať 
údaje o počte výkonov, skutočnom počte klientov a  prepočítanom počte zamestnancov.  

Všetky výkony sú v Eduzbere rozdelené podľa priemernej časovej náročnosti do 4 
kategórií. V každej kategórií sú výkony rozdelené podľa charakteru činnosti na priamu 
činnosť s klientom a na metodickú a nepriamu činnosť. Klienti sú podľa zdravotného 
postihnutia rozdelení do troch skupín (A, B,C).  

Skutočným klientom je dieťa prijaté na základe rozhodnutia riaditeľa CŠPP, ktorému 
bola v uplynulom školskom roku poskytnutá služba. Za poskytnutú službu sa nepovažuje 
výkon spojený s evidenciou dieťaťa. 

Do prepočítaného počtu zamestnancov sa zahŕňajú zamestnanci (okrem 
prevádzkových a obslužných), ktorých má CŠPP zahrnutých  do evidenčného stavu k 15.9. 
2013. V prípade, že CŠPP má aj osoby zamestnané na Dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, do prepočítaného počtu zamestnancov uvedie aj tieto osoby.   

10. Sme reedukačné centrum (RC), ktorého zriaďovateľom je ObÚ v sídle kraja. Pri 
RC je špeciálna ZŠ. Žiak nastúpil do reedukačného centra 12. septembra 2013. 
Ako budeme vypĺňať údaje v  Eduzbere? Kto si uvedie tohto žiaka; kmeňová 
škola odkiaľ žiak prišiel, alebo naša škola pri RC? 

V Eduzbere budete vypĺňať formulár pre reedukačné centrum (RC), formulár pre 
špeciálnu základnú školu (ŠZŠ) a  formulár pre prepočítaný počet pedagogických 
zamestnancov (ŠZAM).  

Do formulára (RC) uvediete súčet počtu ubytovaných deti v jednotlivých dňoch 
v školskom roku 12/13, t.j. od 1.9.202 do 31.8.2013.  

Do formulára pre (ŠZŠ) uvediete všetkých žiakov podľa stavu k 15. 9. 2013, to 
znamená aj žiaka, ktorý nastúpil na Vašu školu 12. 9. 2013. Kmeňová škola si tohto žiaka 
do formulára nezadáva!  

Do formulára (ŠZAM) uvediete údaje o prepočítanom počte pedagogických 
zamestnancov za špeciálnu základnú školu .  



Do prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov nezadávate údaj o počte 
pedagogických asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním 
a pedagogických asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odborní 
zamestnanci sa v Eduzbere  taktiež nevykazujú. 

11. Ako sa budú vypĺňať údaje za zariadenie školského stravovania, ktoré sú 
súčasťou diagnostického centra (DC), reedukačného centra (RC) a liečebno –
výchovného sanatória (LVS), ktorých zriaďovateľom je ObÚ v sídle kraja?    

Údaje o potenciálnych stravníkoch budete vypĺňať do formulára pre zariadenie 
školského stravovania (STRAV).  

Ak deti alebo žiaci školy, ktorá je súčasťou DC, RC alebo LVS, sú ubytovaní v DC, 
RC alebo LVS a je im poskytovaná celodenná strava, údaje o potenciálnych stravníkoch 
školy uvediete do položky : „Potenciálni stravníci – deti a žiaci škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ObÚ v sídle kraja ubytovaní v školskom internáte“. 

V prípade, že školu navštevujú denne dochádzajúce deti alebo žiaci, uvediete údaje 
o týchto potenciálnych stravníkoch do položky : „Potenciálni stravníci – deti a žiaci škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v sídle kraja (okrem detí a žiakov škôl ubytovaných 
v školskom internáte)“.  

12. Sme osemročné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je ObÚ v sídle kraja. Žiaci 
nášho gymnázia sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého 
zriaďovateľom je cirkevný zriaďovateľ. Ako sa budú vypĺňať údaje 
o stravníkoch a ako budú poskytnuté finančné prostriedky na stravovanie pre 
týchto žiakov? 

Vo vašom prípade budete v Eduzbere vypĺňať údaje o potenciálnych stravníkoch 
osemročného gymnázia do formulára externé zariadenie školského stravovania (ESTRAV). 
Do formulára vyplníte len údaje o počte potenciálnych stravníkoch do 15 rokov veku. 
Finančné prostriedky na týchto potenciálnych stravníkov budú poskytnuté v zmysle zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov z rozpočtovej kapitoly MV SR.  

Údaje o potenciálnych stravníkoch nad 15 rokov veku v Eduzbere nevypĺňate. 
Finančné prostriedky na týchto stravníkov poskytne v zmysle § 9 ods. 12 písm. e) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov na základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa z výnosu dane samosprávny kraj, na 
území ktorého sa zariadenie školského stravovania nachádza. 

13. Sme stredná odborná škola, v školskom roku 2013/2014 bude naša škola 
zabezpečovať vzdelávanie žiakov na získanie nižšieho stredného vzdelania. 
Ako budeme vypĺňať údaje o týchto žiakoch?  

Údaje o počte žiakov, ktorí si dopĺňajú nižšie stredné vzdelanie na strednej odbornej 
škole v Eduzbere nezadávate. Škola nahlási údaje osobitným listom prostredníctvom 
zriaďovateľa na odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja, ktorý ich sumárne predloží na 
MŠVVaŠ SR. 

14. Sme základná škola, ktorú navštevujú aj žiaci, ktorí sú chorí a zdravotne 
oslabení. V ktorej skupine individuálne začlenených žiakov budeme vypĺňať 
údaje o týchto žiakoch. 

V Eduzbere sa individuálne začlenení žiaci sledujú v 6 skupinách. Každá skupina 
obsahuje zaradenie žiaka podľa  príslušného zdravotného znevýhodnenia alebo 



intelektového nadania v súlade s prílohou č. 8 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. Žiaci chorí 
a zdravotne oslabení sa v žiadnej skupine individuálne začlenených žiakov nenachádzajú 
a preto sa nevypĺňajú do žiadnej zo 6 skupín. Údaje o počte týchto žiakov uvediete do 
príslušnej položky (počet žiakov v bežných triedach, počet ostatných žiakov,...), do ktorej 
patria v zmysle „Pokynov“ za kategóriu ZŠ, ktoré sú zverejnené v pomocných materiáloch 
k Eduzberu.   

 


