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OZNAM 

O ZAČATÍ ŠTÁTNEHO ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA MŠVVaŠ SR 
A VYPLŇOVANÍ ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU O ŠKOLSKEJ KNIŽNICI 

 
Ročný výkaz o školskej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10 – 01  

 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykonáva zber 
údajov štátneho štatistického zisťovania o školských knižniciach za rok 2022, a to 
v termíne od 10. januára 2023 do 28. februára 2023. 
 

 
ÚVOD 

 
1. Súčasťou Vašej školy je školská knižnica zriadená v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., 
preto je Vaša škola spravodajskou jednotkou. 
 
2. Riaditeľka školy/riaditeľ školy zodpovedá za poskytnutie súčinnosti v štátnom štatistickom 
zisťovaní, t. j. za poskytnutie požadovaných údajov bezplatne, úplne, správne a v stanovených 
termínoch v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
 
 

VYPLNENIE ÚDAJOV O ŠKOLSKEJ KNIŽNICI 

1. Výkaz o školskej knižnici Škol (MŠVVaŠ SR) 10 – 01 za rok 2022 vyplníte v elektronickom 
systéme štatistického zisťovania Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
(ďalej len „CVTI SR“). 

2. Do elektronického systému vstúpite cez prístupový link, ktorý je určený  na vyplnenie 
štatistického výkazu za Vašu spravodajskú jednotku. 

3. Cesta prístupového linku je: 
 
www.cvtis.sk – Info o školstve – ZBER ÚDAJOV – Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) – Škol 
(MŠVVŠ SR) 10 – 01 Výkaz o školskej a akademickej knižnici 

P o z n á m k a. – V rámci uvedeného Výkazu o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVŠ 
SR) 10 – 01 budú Vašej školskej knižnici sprístupnené len tie štatistické ukazovatele, ktoré sa 
výhradne vzťahujú na prácu v školskej knižnici. 

4. Súbory na stiahnutie sú uvedené na webovej stránke:  
 
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-
typu-skol-msvvs-sr/skolmsvvs-sr-10-01.html?page_id=10010  
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SV10_01 PDF Vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR 
 

SMER10.DOC 
SMER10. PDF 

metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre školské knižnice 
 

WEB aplikácia Program pre vyplnenie výkazu 
 

 
P o z n á m k a. – V metodickom pokyne pre vyplňovanie štatistického výkazu o školskej knižnici 
Škol (MŠVVŠ SR) 10 – 01 určeného pre automatizované spracovanie nájdete aj príklady, ktoré 
sa týkajú obsahovej stránky uvedených štatistických ukazovateľov. 
 
5. Do webovej aplikácie sa dostanete kliknutím na text WEB aplikácia (http://v10.svsbb). 
Následne vyplníte Kodsko Vašej školy a prihlasovacie heslo, ktorým je slovo skola (napíšte ho 
bez diakritiky).  
 
6. Na webovej adrese http://v10.svsbb nájdete pod linkom Príručka uvedené všetky 
podrobnosti pre prácu s webovou aplikáciou. 
 
 

UCHOVANIE VYPLNENÉHO VÝKAZU 
 
Vyplnený výkaz dvakrát vytlačíte. Jeden exemplár odovzdáte do registratúry školy. Druhý 
exemplár vložíte do príručnej dokumentácie v školskej knižnici. Štatistický výkaz sa uchováva 
10 rokov. 
 
 

TECHNICKÁ PODPORA 
 

Pokiaľ by ste potrebovali konzultovať niektoré nejasnosti, prípadne problémy ohľadom 
prihlasovania sa do webovej aplikácie, alebo by ste potrebovali riešiť iný technický problém, 
obráťte sa na: 
 
CVTI SR – Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica 
Kontaktná osoba: Michal Prokaj, 048/42 317 57, michal.prokaj@svsbb.sk  
 
CVTI SR, oddelenie štatistiky a služieb, Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Slodíčková, 02/69 295 626, gabriela.slodickova@cvtisr.sk  
 
 

METODICKÁ PODPORA 
 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahovej stránky štatistických ukazovateľov ma 
môžete kedykoľvek osobne, telefonicky alebo elektronicky kontaktovať. K Vášmu menu vždy, 
prosím Vás, pripojte aj názov a sídlo Vašej školy, aby som Vám mohla poskytnúť čo 
najadresnejšiu a najúplnejšiu informáciu. Chcem Vás ubezpečiť, že Vám veľmi rada pomôžem, 
poradím. Pri svojej práci zachovávam diskrétnosť a so získanými informáciami nakladám ako 
s dôvernými. 
Kontaktná osoba: Mgr. Rozália Cenigová, 02/68 208 610, rozalia.cenigova@mpc-edu.sk  
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SCHVAĽOVANIE/ZAMIETNUTIE VÝKAZOV 
 

Výkazy v danom kraji schvaľuje príslušný Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS).  
 
 

AKTUÁLNE KONTAKTY NA REGIONÁLNE ÚRADY ŠKOLSKEJ SPRÁVY 
 
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave: 
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Lietavec, 02/322 26 221, tomas.lietavec@russ-ba.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Trnave: 
Kontaktná osoba: Ing. Martin Krivošík, 033/32 26 502, martin.krivosik@russ-tt.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne: 
Kontaktná osoba: Mgr. Izabela Kamenská, 032/32 26 802, izabela.kamenska@russ-tn.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Nitre: 
Kontaktná osoba: Ing. Marianna Makvová, 037/32 26 404, marianna.makvova@russ-nr.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Žiline: 
Kontaktná osoba: Mgr. Emília Berzáková, 041/32 26 715, emilia.berzakova@russ-za.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici: 
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Lichá, 048/32 26 304, eva.licha@russ-bb.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Prešove: 
Kontaktná osoba: Bc. Natália Procházková, 051/32 26 904, natalia.prochazkova@russ-po.sk 
 
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach: 
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Miklodová, 055/32 26 605, klaudia.miklodova@russ-ke.sk 
 
 

PRIATEĽSKÉ ODPORÚČANIE 
 

V prípade, že nemáte k dispozícii presné údaje (napr. údaje o počte registrovaných 
používateľov, absenčných výpožičkách, prezenčných výpožičkách alebo vzdelávacích 
a kultúrno-spoločenských podujatiach), prosím Vás, urobte kvalifikovaný odhad.  
 
 
 
 
V Bratislave 9. januára 2023                                        Mgr. Rozália Cenigová 
           metodička 


