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N A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 2/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo �tátneho rozpoètu pre základné
�koly, stredné �koly, strediská praktického vyuèovania, základné umelecké �koly a �kolské

zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 758/2004 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 18 a § 7
ods. 10 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základ-
ných �kôl, stredných �kôl a �kolských zariadení v znení
zákona è. 564/2004 Z. z. (ïalej len �zákon�) nariaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 2/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fi-
nanèných prostriedkov zo �tátneho rozpoètu pre zá-
kladné �koly, stredné �koly, strediská praktického
vyuèovania, základné umelecké �koly a �kolské zaria-
denia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 758/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:
�(1) Kategórie �kôl s jednotným mzdovým normatí-

vom pod¾a § 4 ods. 5 zákona sú
a) základné �koly,
b) gymnáziá,
c) �portové gymnáziá,
d) stredné odborné �koly okrem �kôl pod¾a písmen e)

a� h),
e) obchodné akadémie,
f) stredné zdravotnícke �koly,
g) stredné odborné �koly umeleckého zamerania,
h) konzervatóriá,
i) stredné odborné uèili�tia a uèili�tia,
j) strediská praktického vyuèovania.�.

2. V § 2 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
�b) �koly so zvý�enou prevádzkovou nároènos�ou tvore-

né �kolami pod¾a odseku 1 písm. i), �peciálnymi
strednými �kolami, odbornými uèili��ami a praktic-
kými �kolami pod¾a § 9a ods. 3 písm. b) a c),

c) �koly s vysokou prevádzkovou nároènos�ou tvorené
�kolami pod¾a odseku 1 písm. c) a �peciálnymi zá-
kladnými �kolami pod¾a § 9a ods. 3 písm. a).�.

3. V § 3 ods. 1 sa za slová �pod¾a § 4 ods. 15 záko-
na,� vkladajú slová �na úhradu nákladov pod¾a § 4 ods.
12 zákona,�.

4. V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: �Minis-
terstvo mô�e na úèely výpoètu normatívov a na úèely
zálohového poskytnutia finanèných prostriedkov zria-
ïovate¾ovi na obdobie poslednej tretiny kalendárneho
roka upravi� oèakávaný poèet �iakov zriaïovate¾a.�.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

�§ 4

Osobitné ustanovenia
pre urèovanie normatívu

(1) Normatív na �iaka základnej �koly sa zvy�uje
o kompenzaèný príspevok (ïalej len �príspevok�), ak
súèet poètu �iakov s daným vyuèovacím jazykom v den-
nej forme �túdia v základných �kolách v pôsobnosti
zriaïovate¾a na území obce je men�í ako 250.

(2) Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzde-
lávací proces na �iaka �koly s iným vyuèovacím jazy-
kom ako slovenským je 108 % zodpovedajúceho
normatívu a pri bilingválnom �túdiu 125 % zodpoveda-
júceho normatívu. Mzdový normatív na �iaka nultého
roèníka základnej �koly je 170 % normatívu na �iaka
príslu�nej základnej �koly.

(3) Za �iaka �koly �tudujúceho v dennej forme �túdia
sa pova�uje �iak, ktorého výchova a vzdelávanie prebie-
ha pravidelne pä� dní v tý�dni v priebehu �kolského
roka.

(4) Normatív na �iaka, ktorý ne�tuduje v dennej for-
me �túdia, sa urèí tak, �e normatív na �iaka vo veèernej
forme �túdia je 40 % normatívu na �iaka �tudujúceho
v dennej forme �túdia a normatív na ostatných �iakov
je 10 % normatívu na �iaka �tudujúceho v dennej forme
�túdia. Normatív na �iaka so �peciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami,2) ktorý nie je �iakom �peciálnej
�koly (ïalej len �integrovaný �iak�), je 250 % normatívu
na �iaka �tudujúceho v dennej forme �túdia. Normatív
na �iaka stredného odborného uèili��a alebo uèili��a
vykonávajúceho praktické vyuèovanie v stredisku
praktického vyuèovania alebo v zariadení praktického
vyuèovania je 60 % normatívu na �iaka stredného od-
borného uèili��a a uèili��a.

(5) Pri urèovaní normatívneho príspevku pre �koly
pod¾a § 4 ods. 2 zákona sa do poètu jej �iakov zapoèíta-
vajú aj �iaci nadstavbového a pomaturitného �túdia.

(6) Pri výpoète normatívov pod¾a § 3 ods. 5, 10, 13, 16
a 17 sa �iak základnej �koly pod¾a odseku 1 zapoèítava
so zvý�eným koeficientom urèeným pre danú kategóriu
�kôl pod¾a § 2 ods. 1 písm. a). Hodnota zvý�eného koefi-
cientu vychádza z poètu �iakov. Hodnoty zvý�ených ko-
eficientov sú uvedené v prílohe è. 5. Pri výpoète norma-
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tívov pod¾a § 3 ods. 5, 16 a 17 sa �iak �koly s iným
vyuèovacím jazykom ako slovenským zapoèítava s ko-
eficientom 1,08 a �iak v bilingválnej forme �túdia s ko-
eficientom 1,25. Pri výpoète normatívov pod¾a § 3 ods. 5
a 17 sa �iak nultého roèníka základnej �koly zapoèítava
s koeficientom 1,7. Pri výpoète normatívov pod¾a § 3
ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa �iak �tudujúci vo veèernej for-
me �túdia zapoèítava s koeficientom 0,4, ostatní �iaci
s koeficientom 0,1, integrovaný �iak s koeficientom 2,5
a �iak odborného uèili��a alebo uèili��a vykonávajúce-
ho praktické vyuèovanie v stredisku praktického vy-
uèovania alebo v zariadení praktického vyuèovania
s koeficientom 0,6.

(7) Normatívny príspevok pod¾a § 4 ods. 2 zákona pre
základnú �kolu s dvoma vyuèovacími jazykmi sa urèí
ako súèet normatívneho príspevku vypoèítaného pre
dve základné �koly osobitne s príslu�ným poètom �ia-
kov s daným vyuèovacím jazykom. Pri zdru�ených
stredných �kolách a v ïal�ích prípadoch, keï �kola po-
zostáva zo súèastí, ktoré by ako samostatné subjekty
patrili z h¾adiska normatívov do rôznych kategórií �kôl
s jednotným normatívom, sa normatívny príspevok
urèí ako súèet normatívneho príspevku pre jednotlivé
súèasti �koly. Na výpoèet normatívneho príspevku ka�-
dej zo súèasti �kôl sa pou�ije príslu�ný normatív pre
�iaka a poèet jej �iakov.�.

6. V § 6 písm. b) sa vypú��ajú slová �a uèite¾ov nul-
tých roèníkov�.

7. V § 9 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: �Nor-
matívny príspevok na �iaka �kolského klubu detí pod¾a
odseku 1 písm. b), ktorý je pri zdravotníckom zariade-
ní, je 150 % zodpovedajúceho normatívneho príspevku
a pri výpoète normatívneho príspevku sa �iak zapoèíta-
va s koeficientom 1,5. Objem finanèných prostriedkov
pre �kolské kluby detí pri zdravotníckom zariadení sa
urèí na be�ný kalendárny rok v závislosti od skutoèné-
ho priemerného prepoèítaného denného poètu �iakov
a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.�.

8. V § 9 ods. 11 sa slová �písm. h)� nahradia slova-
mi �písm. g)�.

9. § 9a vrátane nadpisu znie:

�§ 9a

Postup pri výpoète normatívov
pre �peciálne �koly

(1) Finanèné prostriedky rozpoètované na kalendár-
ny rok na be�né výdavky pre �peciálne �koly a �peciál-
ne �kolské zariadenia sa rozdelia pre �peciálne �koly
a �peciálne �kolské zariadenia so zoh¾adnením výsled-
kov rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(2) Pri výpoète normatívu pre �peciálne �koly sa po-
stupuje pod¾a § 3 ods. 2 a� 17.

(3) Na úèely výpoètu normatívov okrem normatívu na
teplo sú samostatnými kategóriami s jednotnými nor-
matívmi
a) �peciálne základné �koly,
b) �peciálne stredné �koly,
c) odborné uèili�tia a praktické �koly.

(4) Na výpoèet normatívu na teplo sú �peciálne �koly
rozdelené na kategórie urèené rovnako ako v § 2 ods. 2.

(5) Normatív na �iaka ubytovaného v �peciálnej �kole
internátnej je 500 % normatívu na �iaka ubytovaného
v domove mláde�e, pri výpoète tohto normatívu sa �iak
zapoèítava s koeficientom 5,0.

(6) Pre kategórie pod¾a odseku 3 sú hodnoty koefi-
cientu personálnej nároènosti, koeficientu prevádzko-
vej nároènosti a koeficientu ekonomickej nároènosti
výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe
è. 2a.

(7) Normatív na �iaka �peciálnej základnej �koly sa
urèí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený
a príslu�ný koeficient pod¾a prílohy è. 6. Pri výpoète
normatívov sa postupuje rovnako ako v § 4 ods. 6.

(8) Normatív na �iaka pre základnú �kolu alebo pre
�peciálnu základnú �kolu pri zdravotníckom zariadení
je 60 % normatívu na �iaka �peciálnej základnej �koly
zaradeného do 1 skupiny pod¾a prílohy è. 6. Tieto údaje
sa zoh¾adnia pri výpoète normatívov pod¾a § 3
ods. 5, 16 a 17. Objem finanèných prostriedkov pre zá-
kladnú �kolu alebo pre �peciálnu základnú �kolu pri
zdravotníckom zariadení sa urèí na be�ný kalendárny
rok v závislosti od skutoèného priemerného prepoèíta-
ného denného poètu �iakov a zodpovedajúceho norma-
tívneho príspevku.�.

10.V § 9b ods. 3 sa slová �v pomere pod¾a� nahrá-
dzajú slovami �so zoh¾adnením výsledkov�.

11.V § 9b odsek 6 znie:
�(6) Objem finanèných prostriedkov pre lieèebno-vý-

chovné sanatóriá, reedukaèné detské domovy, reedu-
kaèné domovy mláde�e a diagnostické centrá sa urèí na
be�ný kalendárny rok v závislosti od skutoèného prie-
merného prepoèítaného denného poètu �iakov a zodpo-
vedajúceho normatívneho príspevku.�.

12. § 9b sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
�(7) Normatív na die�a �peciálnej materskej �koly je

250 % normatívu na die�a materskej �koly urèenej po-
d¾a § 8. Tieto údaje sa zoh¾adnia pri výpoète normatívov
pod¾a § 3 ods. 5, 16 a 17. Normatív na die�a materskej
�koly alebo �peciálnej materskej �koly pri zdravotníc-
kom zariadení je 150 % normatívu na die�a materskej
�koly urèenej pod¾a § 8, pri výpoète normatívneho prí-
spevku sa die�a zapoèítava s koeficientom 1,5. Objem
finanèných prostriedkov pre materskú �kolu alebo �pe-
ciálnu materskú �kolu pri zdravotníckom zariadení sa
urèí na be�ný kalendárny rok v závislosti od skutoèné-
ho priemerného prepoèítaného denného poètu detí
a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.

(8) Normatív na die�a ubytované v �peciálnej mater-
skej �kole internátnej je 500 % normatívu na �iaka uby-
tovaného v domove mláde�e, pri výpoète tohto normatí-
vu sa die�a zapoèítava s koeficientom 5,0.�.

13. § 13 vrátane nadpisu znie:

�§ 13

Spoloèné ustanovenia

(1) Teplotné pásma pre potreby tohto nariadenia vlá-
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dy stanoví ministerstvo na základe dlhodobého prieme-
ru teplôt v mieste �koly, ne�tátnej základnej umeleckej
�koly alebo �kolského zariadenia.

(2) Finanèné prostriedky prostredníctvom vzdeláva-
cích poukazov pod¾a § 7 ods. 9 zákona sa poskytujú na
celý kalendárny rok. �es� desatín objemu finanèných
prostriedkov urèených na kalendárny rok na vzdeláva-
cí poukaz sa poskytne v be�nom �kolskom roku a �tyri
desatiny v nasledujúcom �kolskom roku.

(3) Na výpoèet normatívneho príspevku �kolského
zariadenia pod¾a § 9 ods. 1 písm. b), e) a f) sa zapoèítava
�iak, ktorý prispieva na èiastoènú úhradu nákladov
v danom �kolskom zariadení pod¾a osobitných predpi-
sov.

(4) Na výpoèet objemu finanèných prostriedkov pre
�kolské zariadenia pod¾a § 9 ods. 1 písm. c) sa zapoèíta-
va

a) pre kategóriu okresných pedagogicko-psycholo-
gických poradní �iak základnej �koly a die�a mater-
skej �koly so sídlom v územnom obvode príslu�ného
okresu,

b) pre kategóriu krajských pedagogicko-psycholo-
gických poradní �iak strednej �koly so sídlom
v územnom obvode príslu�ného kraja.

(5) Na výpoèet objemu finanèných prostriedkov sa
pre kategóriu centier výchovnej a psychologickej pre-
vencie zapoèítava �iak základnej �koly a �iak strednej
�koly so sídlom v územnom obvode príslu�ného kraja.

(6) Finanèné prostriedky urèené �tátnym �kolským
zariadeniam pod¾a § 9 ods. 1 a § 9b ods. 1 na be�ný ka-
lendárny rok sa rozdelia na èas� finanèných prostried-

kov urèených na osobné náklady a èas� finanèných
prostriedkov urèených na prevádzku so zoh¾adnením
priemerných výdavkov na osobné náklady a priemer-
ných výdavkov na prevádzkové náklady za predchádza-
júci rok.

(7) Finanèný príspevok na hlavné jedlo a na dopln-
kové jedlo urèený pod¾a § 9 ods. 8, 9 a 10 sa poskytuje
krajskému �kolskému úradu a ne�tátnemu zriaïova-
te¾ovi materskej �koly a �peciálnej materskej �koly,
ktorých deti sa stravujú v zariadení �kolského stravo-
vania, ktorého zriaïovate¾om je obec alebo samo-
správny kraj. Finanèný príspevok na hlavné jedlo a na
doplnkové jedlo urèený pod¾a § 9 ods. 8, 9 a 10 sa po-
skytuje krajskému �kolskému úradu a ne�tátnemu
zriaïovate¾ovi základnej �koly a �peciálnej základnej
�koly, ktorých �iaci sa stravujú v zariadení �kolského
stravovania, ktorého zriaïovate¾om je samosprávny
kraj.

(8) Finanèný príspevok na hlavné jedlo a na doplnko-
vé jedlo urèený pod¾a § 9 ods. 8, 9 a 10 sa poskytuje
krajskému �kolskému úradu a ne�tátnemu zriaïovate-
¾ovi strednej �koly pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a� i), �pe-
ciálnej strednej �koly, odborného uèili��a a praktickej
�koly, ktorých �iaci sa stravujú v zariadení �kolského
stravovania, ktorého zriaïovate¾om je obec.�.

14.Prílohy è. 1, è. 2 a è. 2a k nariadeniu vlády Slo-
venskej republiky è. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovu-
jú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov zo
�tátneho rozpoètu pre základné �koly, stredné �koly,
strediská praktického vyuèovania, základné umelecké
�koly a �kolské zariadenia v znení nariadenia vlády SR
è. 758/2004 Z. z. sa nahrádzajú prílohami è. 1, è. 2
a è. 2a k tomuto nariadeniu vlády.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 662/2005 Z. z.
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Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej nároènosti pre kategórie �kôl

íslo
kategórie 

Kategória škôl s 
jednotným mzdovým 

normatívom a s 
jednotným 

normatívom na 
vzdelávací proces 

Po et žiakov na 
pedagogického 
zamestnanca 

Po et
nepedagogických 
zamestnancov na 
pedagogického 
zamestnanca 

as  platu 
pedagogického 
zamestnanca 

pripadajúca na 
jedného žiaka 

as  platu 
nepedagogického 

zamestnanca 
pripadajúca na 
jedného žiaka  

Prepo et platu 
nepedagogického 
zamestnanca na 
pedagogického 
zamestnanca 

Príspevok na 
mzdy pripadajúci 
na jedného žiaka 

vyjadrený ako 
as  platu 

pedagogického 
zamestnanca 

Koeficient 
personálnej 
náro nosti

(KPN) 

Koeficient 
ekonomickej 
náro nosti
výchovno- 

vzdelávacieho 
procesu

(KENVP) 

Koeficient 
prevádzkovej 

náro nosti
(KPRN) 

    A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E 

G = 
normalizácia 
na najmenšiu 

hodnotu v 
st pci F 

H = 0,5*(G+1)   

1 Základné školy  15,5 0,25 0,0645 0,0161 0,0108 0,0753 1,323 1,161 1,000 
2 Gymnáziá 12 0,26 0,0833 0,0217 0,0144 0,0978 1,718 1,359 1,000 
3 Športové gymnáziá 6,5 0,20 0,1538 0,0308 0,0205 0,1744 3,064 2,032 2,000 
4 Stredné odborné školy 9,5 0,29 0,1053 0,0305 0,0204 0,1256 2,207 1,604 1,000 
5 Obchodné akadémie 11,5 0,26 0,0870 0,0226 0,0151 0,1020 1,793 1,396 1,000 

6 Stredné zdravotnícke 
školy 7 0,25 0,1429 0,0357 0,0238 0,1667 2,929 1,964 1,000 

7
Stredné odborné školy 
umeleckého 
zamerania 

5,2 0,29 0,1923 0,0558 0,0372 0,2295 4,032 2,516 1,000 

8 Konzervatóriá 3 0,15 0,3333 0,0500 0,0333 0,3667 6,443 3,721 1,000 

9 Stredné odborné 
u ilištia a u ilištia 9,8 0,52 0,1020 0,0531 0,0354 0,1374 2,415 1,707 1,500 

10 Strediská praktického 
vyu ovania 20,5 0,25 0,0488 0,0122 0,0081 0,0569 1,000 1,000 1,000 

Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)      0,67        

Kategória škôl s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náro nosti (KTN) 
1 Teplotné pásmo I. 1,000 
2 Teplotné pásmo II. 1,057 
3 Teplotné pásmo III. 1,114 
4 Teplotné pásmo IV. 1,171 
5 Teplotné pásmo V. 1,229 
6 Teplotné pásmo VI. 1,286 
7 Teplotné pásmo VII. 1,343 
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400 

Kategória škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náro nosti (KPRN) 
1 Školy so štandardnou prevádzkovou náro nos ou 1,000 
2 Školy so zvýšenou prevádzkovou náro nos ou 1,500 
3 Školy s vysokou prevádzkovou náro nos ou 2,000 



Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 662/2005 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej nároènosti pre kategórie �kolských zariadení
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íslo
kategórie 

Kategória základných 
umeleckých škôl a 

školských zariadení s 
jednotným mzdovým 

normatívom a s 
jednotným normatívom 

na vzdelávací proces 

Po et žiakov na 
pedagogického 
zamestnanca 

Po et
nepedagogických 
zamestnancov na 
pedagogického 
zamestnanca  

as  platu 
pedagogického 
zamestnanca 

pripadajúca na 
jedného žiaka 

as  platu 
nepedagogického 

zamestnanca 
pripadajúca na 
jedného žiaka 

Prepo et platu 
nepedagogického 
zamestnanca na 
pedagogického 
zamestnanca 

Príspevok na mzdy 
pripadajúci na 
jedného žiaka 

vyjadrený ako as
platu pedagogického 

zamestnanca 

Koeficient 
personálnej 
náro nosti

(KPN) 

Koeficient 
ekonomickej 
náro nosti
výchovno- 

vzdelávacieho 
procesu

(KENVP) 

Koeficient 
prevádzkovej 

náro nosti
(KPRN) 

      A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E 
G = normalizácia 

na najmenšiu 
hodnotu v st pci F 

H = 0,5*(G+1) 

1 Základné umelecké školy 25 0,11 0,0400 0,0044 0,0029 0,0429 1,000 1,000 1,000 
2 Materské školy 9 0,36 0,1111 0,0400 0,0267 0,1378 3,212 2,106 1,500 
3 Domovy mládeže 20 2,50 0,0500 0,1250 0,0833 0,1333 3,108 2,054 2,000 

Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)     0,67        

Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náro nosti (KTN) 
1 Teplotné pásmo I. 1,000 
2 Teplotné pásmo II. 1,057 
3 Teplotné pásmo III. 1,114 
4 Teplotné pásmo IV. 1,171 
5 Teplotné pásmo V. 1,229 
6 Teplotné pásmo VI. 1,286 
7 Teplotné pásmo VII. 1,343 
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400 

Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náro nosti (KPRN) 
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náro nos ou 1,000 
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náro nos ou 1,500 
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náro nos ou 2,000 
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Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej nároènosti pre kategórie �peciálnych  �kôl

íslo
kategórie 

Kategória špeciálnych 
škôl s jednotným 

mzdovým normatívom a 
s jednotným normatívom 

na vzdelávací proces 

Po et žiakov na 
pedagogického 
zamestnanca 

Po et
nepedagogických 
zamestnancov na 
pedagogického 
zamestnanca  

as  platu 
pedagogického 
zamestnanca 

pripadajúca na 
jedného žiaka 

as  platu 
nepedagogického 

zamestnanca 
pripadajúca na 
jedného žiaka 

Prepo et platu 
nepedagogického 
zamestnanca na 
pedagogického 
zamestnanca 

Príspevok na mzdy 
pripadajúci na 
jedného žiaka 

vyjadrený ako as
platu pedagogického 

zamestnanca 

Koeficient 
personálnej 
náro nosti

(KPN) 

Koeficient 
ekonomickej 
náro nosti
výchovno- 

vzdelávacieho 
procesu

(KENVP) 

Koeficient 
prevádzkovej 

náro nosti
(KPRN) 

    A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E 

G = 
normalizácia na 

najmenšiu 
hodnotu v st pci

F

H=0,5*(G+1)   

1 Špeciálne základné školy  9 0,30 0,1111 0,0333 0,0222 0,1333 1,000 1,000 2,000 
2 Špeciálne stredné školy  6 0,25 0,1667 0,0417 0,0278 0,1944 1,458 1,229 1,500 

3 Odborné u ilištia a 
praktické školy 5 0,25 0,2000 0,0500 0,0333 0,2333 1,750 1,375 1,500 

Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)     0,67        

Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náro nosti (KTN) 
1 Teplotné pásmo I. 1,000 
2 Teplotné pásmo II. 1,057 
3 Teplotné pásmo III. 1,114 
4 Teplotné pásmo IV. 1,171 
5 Teplotné pásmo V. 1,229 
6 Teplotné pásmo VI. 1,286 
7 Teplotné pásmo VII. 1,343 
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400 

Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náro nosti (KPRN) 
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náro nos ou 1,000 
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náro nos ou 1,500 
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náro nos ou 2,000 



15. Za prílohu è. 5 sa vkladá príloha è. 6, ktorá znie:
�Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 662/2005 Z. z.

Klasifikácia �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v �peciálnych
základných �kolách pre výpoèet koeficientu personálnej nároènosti

Èl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Skupi-
na

Koeficient Zaradenie �iaka do skupiny pod¾a postihnutia

1. 1,000
�iak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred-
ných �kôl (�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov) v triede pre �iakov s intelektovým
nadaním (§ 32a ods. 3 zákona è. 29/1984 Zb.)

2. 1,017
�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím vzdelávaný pod¾a va-
riantu A (§ 8 ods. 8 vyhl. M�M� SR è. 212/1991 Zb. o �peciálnych �kolách v znení neskor-
�ích predpisov, ïalej len �vyhl. è. 212/1991 Zb.�),

3. 1,125 �iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím vzdelávaný pod¾a va-
riantu B (§ 8 ods. 9 vyhl. è. 212/1991 Zb.),

4. 1,800

�iak základnej �koly pre �iakov s chybami reèi (§ 3 ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak základnej �koly pre telesne postihnutých (§ 3 ods. 3 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak základnej �koly pre nehovoriacich (§ 3 ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak základnej �koly pre slabozrakých, základnej �koly pre �iakov so zvy�kami zraku (§ 3
ods. 1 písm. b) vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak základnej �koly pre sluchovo postihnutých (§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak základnej �koly pre nevidiacich (§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. è. 212/1991 Zb.)

5. 1,875

�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím s chybami reèi (§ 8
ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím pre telesne postihnu-
tých (§ 4 ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.),

�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím pre nehovoriacich (§ 4
ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím pre �iakov so zvy�ka-
mi zraku (§ 4 ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím pre sluchovo postih-
nutých (§ 4 ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

6. 2,250

�iak �peciálnej základnej �koly pre �iakov s mentálnym postihnutím pre nevidiacich (§ 4
ods. 2 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

�iak triedy pre �iakov s viacerými chybami �peciálnej �koly, ak nepatrí do variantu C pís-
meno a) alebo písmeno b) (§ 8 ods. 3 vyhl. è. 212/1991 Zb.)

7. 4,500

�iak s �a�kým mentálnym postihnutím, �iak s autizmom, �iak s viacerými chybami (vráta-
ne hluchoslepých �iakov) vzdelávaný v triede pod¾a individuálneho vzdelávacieho progra-
mu v �peciálnej �kole (§ 5 ods. 6 a § 8 ods. 10 vyhl. è. 212/1991 Zb.), le�iaci �iaci (§ 6 ods. 1

vyhl. è. 212/1991 Zb.) .�.
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N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 752/2004 Z. z., ktorým sa
vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 7 zákona
è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 752/2004
Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnote-
nie poskytovania zdravotnej starostlivosti sa mení takto:

Príloha k nariadeniu vlády è. 752/2004 Z. z. znie:
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„Príloha k nariadeniu vlády . 752/2004 Z. z.

INDIKÁTORY KVALITY 

Druh
poskytovate a

Hodnotená oblas
poskytovania 

zdravotnej 
starostlivosti 

Názov indikátora Popis indikátora 
Hodnotené 

asové 
obdobie

Úrove  indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov 

Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Skríning rakoviny 
kr ka maternice 

Pomer po tu pacientiek, u ktorých bol 
vykonaný skríning kr ka maternice, 
k po tu všetkých pacientiek 
v starostlivosti lekára, u ktorých bolo 
takéto vyšetrenie indikované 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Manažment 
chronickej 
starostlivosti – 
diabetológia 

Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej 
starostlivosti s dg. E10 – E14 pacientov 
dispenzarizovaných v diabetologickej 
ambulancii k celkovému po tu pacientov 
dispenzarizovaných v diabetologickej 
ambulancii 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Manažment 
chronickej 
starostlivosti – 
pneumológia 

Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej 
starostlivosti s dg. J45 astmatických 
pacientov dispenzarizovaných 
v pneumologickej ambulancii 
k celkovému po tu astmatických 
pacientov dispenzarizovaných 
v pneumologickej ambulancii 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Poskytovate ,
ktorý poskytuje 
špecializovanú 
ambulantnú 
zdravotnú
starostlivos

Ú innos  a 
primeranos
zdravotnej
starostlivosti 

Nepredpokladané 
prijatia po 
jednod ovej
chirurgii

Pomer pacientov, ktorí podstúpili 
operáciu katarakty alebo inguinálnej 
hernie v zariadení jednod ovej
starostlivosti a boli následne preložení 
do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku 
všetkým pacientom, ktorí podstúpili 
operáciu katarakty alebo inguinálnej 
hernie v zariadení jednod ovej
starostlivosti 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate
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Druh
poskytovate a

Hodnotená oblas
poskytovania 

zdravotnej 
starostlivosti 

Názov indikátora Popis indikátora 
Hodnotené 

asové 
obdobie

Úrove  indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov 

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

 Výsledky zdravotnej 
starostlivosti – 
stomatológia 

Zubný kaz, 
chýbajúce zuby 
alebo zuby 
s výpl ou         
u 12-ro ných 

Priemerný po et zubov chýbajúcich, 
vyplnených alebo postihnutých zubným 
kazom u 12-ro ných poistencov 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Efektívnos  využitia 
zdrojov 

Denná lie ba Pomer po tu pacientov so sledovanou 
chorobou, ktorým bola poskytnutá 
starostlivos  formou jednod ovej
ambulantnej starostlivosti, k po tu
hospitalizovaných pacientov so 
sledovanou chorobou 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Poskytovate

Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Hodnotenie 
poskytovate a
pacientom 

Hodnotenie poskytovate a na základe 
výsledkov reprezentatívneho prieskumu 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Zdravotné 
pois ovne

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Po et zrušených 
elektívnych
operácií

Pomer po tu elektívnych operácií 
zrušených v de  prijatia alebo po om
pre nemedicínske dôvody ku všetkým 
vykonaným elektívnym operáciám 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Vnímanie
starostlivosti 
pacientom 

Riešenie s ažností Pomer po tu písomných s ažností 
vyriešených do 30 dní od ich registrácie 
k po tu všetkých registrovaných 
s ažností 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate ,
ktorý poskytuje 
ústavnú
zdravotnú
starostlivos

Výsledky zdravotnej 
starostlivosti 

Neodkladné 
opakované prijatie 
do ústavnej 
starostlivosti po 

Pomer pacientov prijatých do ústavnej 
starostlivosti s diagnózou relevantnou 
pre akútny infarkt myokardu (AIM) do 28 
dní po prepustení z ústavnej 

I. – IV. 
štvr rok 
2006 Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 

štandardných odchýlok  

Poskytovate
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Druh
poskytovate a

Hodnotená oblas
poskytovania 

zdravotnej 
starostlivosti 

Názov indikátora Popis indikátora 
Hodnotené 

asové 
obdobie

Úrove  indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov 

prepustení – AIM starostlivosti po AIM ku všetkým 
prepusteným pacientom, ktorí boli 
hospitalizovaní s AIM 

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Neodkladné 
opakované prijatie 
do ústavnej 
starostlivosti po 
prepustení – 
pneumónia 

Pomer pacientov prijatých do ústavnej 
starostlivosti s diagnózou relevantnou 
pre pneumóniu do 28 dní po prepustení 
z ústavnej starostlivosti po pneumónii ku 
všetkým prepusteným pacientom, ktorí 
boli hospitalizovaní s pneumóniou 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Úmrtia po 
zlomenine kr ka
stehnovej kosti 
(vek nad 65 rokov)

Pomer po tu úmrtí pacientov so 
zlomeninou kr ka stehnovej kosti do 30 
dní po neodkladnom prijatí do ústavnej 
zdravotnej starostlivosti k po tu všetkých 
pacientov prijatých s touto diagnózou vo 
veku 65 rokov a viac 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Úmrtie na infarkt 
myokardu po 
neodkladnom 
prijatí (vek 35 – 74 
rokov) 

Pomer po tu úmrtí pacientov s infarktom 
myokardu (MKCH-10: I21 alebo I22) do 
30 dní po neodkladnom prijatí do 
ústavnej starostlivosti k po tu všetkých 
pacientov prijatých s touto diagnózou vo 
veku 35 – 74 rokov 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Úmrtie na akútnu 
mozgovocievnu 
príhodu 

Pomer po tu úmrtí pacientov s akútnou 
mozgovocievnou príhodou (MKCH-10: 
I61 – I64) do 30 dní po neodkladnom 
prijatí do ústavnej starostlivosti k po tu
všetkých pacientov prijatých s touto 
diagnózou 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Úmrtie
v nemocnici po 
neodkladnom 
prijatí na opera ný 
výkon 

Periopera ná mortalita do 30 dní po 
neodkladnom prijatí (hodnotí sa pri 
sledovaných chorobách 
u poskytovate ov vykonávajúcich 
minimálne 200 operácií ro ne)

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úmrtie Periopera ná mortalita do 30 dní po I. – IV. Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  Poskytovate
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Názov indikátora Popis indikátora 
Hodnotené 

asové 
obdobie

Úrove  indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov 

vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

v nemocnici po 
plánovanom prijatí 
na opera ný 
výkon 

plánovanom prijatí (hodnotí sa pri 
sledovaných chorobách 
u poskytovate ov vykonávajúcich 
minimálne 200 operácií ro ne)

štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Úmrtie po náhrade 
bedrového k bu

Pomer po tu úmrtí pacientov po náhrade 
bedrového k bu do 30 dní po prijatí do 
ústavnej starostlivosti k po tu všetkých 
pacientov, ktorí podstúpili náhradu 
bedrového k bu

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Nozokomiálne 
infekcie
v zdravotnej    
starostlivosti 

Pomer identifikovaných prípadov 
nozokomiálnych infekcií v zdravotnej   
starostlivosti  (týkajúcich sa 
predovšetkým katétrov a intravenóznych 
kanýl) ku všetkým prepusteným 
pacientom po lekárskom a chirurgickom 
zákroku 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Bezpe nos
pacienta 

Infekcie rán Pomer poopera ných infekcií rán ku 
všetkým chirurgickým zákrokom 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Manažment 
akútnej 
starostlivosti 

Pomer neodkladných prijatí do ústavnej 
starostlivosti pre vybraté diagnózy: 
akútne infekcie dýchacích ciest (MKCH-
10: H66.0, H66.4, H66.9, J02.0, J02.8, 
J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J06.0, 
J06.8, J06.9, J31.0, J31.2) a infekcie 
mo ového traktu (MKCH-10: N30) ku 
všetkým pacientom v starostlivosti lekára 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

PoskytovatePoskytovate ,
ktorý poskytuje 
všeobecnú 
ambulantnú 
zdravotnú
starostlivos

Ú innos  a 
primeranos
zdravotnej
starostlivosti 

Manažment 
chronickej 

Pomer neodkladných prijatí do ústavnej 
starostlivosti pre vybraté diagnózy: 

I. – IV. 
štvr rok 

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate
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Úrove  indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov 

Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

starostlivosti astma (MKCH-10: J45-J46) a diabetes  
(MKCH-10: E10–E14) ku všetkým 
pacientom v starostlivosti lekára 

2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Vakcinácia detskej 
populácie 

Pomer po tu detí o kovaných proti 
DITEPER a proti MMR do konca 
druhého roku života k celkovému po tu
detí do dvoch rokov v starostlivosti 
lekára

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Poskytovate

Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Vakcinácia proti 
chrípke 

Pomer po tu pacientov, u ktorých bolo 
vykonané o kovanie proti chrípke, 
k po tu pacientov v starostlivosti lekára, 
u ktorých je o kovanie proti chrípke 
indikované

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Poskytovate

Úrove  0:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Pacienti vyšetrení 
LSPP

Pomer po tu vyšetrení vykonaných 
po as LSPP k po tu vyšetrení 
vykonaných lekárom po as 
ambulantných hodín (týka sa pacientov 
v starostlivosti lekára) 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  

Poskytovate

Úrove  0 : Hodnota menšia ako stredná 
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok  
Úrove  1: Stredná hodnota vrátane dvoch 
štandardných odchýlok  

Výsledky zdravotnej 
starostlivosti 

Pacienti, u ktorých 
bola vykonaná 
preventívna
prehliadka 

Pomer po tu pacientov, u ktorých bola 
vykonaná preventívna prehliadka, 
k po tu všetkých pacientov 
v starostlivosti lekára 

I. – IV. 
štvr rok 
2006

Úrove  2:  Hodnota vä šia ako stredná hodnota  
vrátane dvoch štandardných odchýlok 

Poskytovate “.



Èl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.
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