
IMPLEMENTÁCIA ISCED 2011 
 
Grantový projekt Eurostatu je zameraný na implementáciu ISCED 2011 (Medzinárodný 
klasifikačný štandard pre vzdelávanie) pri zberoch dát vzťahujúcich sa k sociálnym 
štatistikám v rámci európskeho štatistického systému.  
 
ISCED 2011 bol prijatý valným zhromaždením UNESCO v novembri 2011 a tvorí súčasť 
súboru medzinárodných klasifikácií OSN používaných na štatistické účely. Samotná 
implementácia ISCED 2011 sa považuje za príležitosť k významnému skvalitneniu 
porovnateľnosti štatistík EÚ o vzdelávaní a poskytovaniu kvalitnejších metadát ich 
užívateľom. 
 
Projekt má tri podprojekty a národné štatistické úrady sa mohli zapojiť do  jedného, dvoch 
alebo všetkých troch: 
 

1. Cieľom podprojektu 1 je poskytnúť integrované zmapovanie ISCED 2011, prepojené 

na informácie o vzdelávacích programoch, kvalifikáciách a dosiahnutom vzdelaní, 

vrátane porovnania ISCED 2011 s ISCED 97. Tento projekt je predpokladom pre 

ďalšie dva projekty a vyžaduje si úzku komunikáciu s ostatnými partnermi: 

ministerstvom školstva a UIPŠ. Jednotné zmapovanie ukáže, ako sú vzdelávacie 

programy a úrovne dosiahnutého vzdelania kódované vo vzťahu k najpodrobnejšej 

úrovni ISCED 2011 (tri číslice), aspoň pre súčasné programy.  

2. Cieľom podprojektu 2 je úprava národného produkčného systému UOE dát 

zhodujúcich sa so zrevidovanými tabuľkami a manuálmi UOE 2014 (budovanie 

štatistickej kapacity). UOE 2014 bude implementovať ISCED 2011 a využívať väčšinu 

integrovaného mapovania vyvinutého pod prvým projektom (formálne vzdelávanie). 

3. Cieľom podprojektu 3 je príprava implementácie ISCED 2011 na národnej úrovni 

v európskych zisťovaniach v domácnostiach / u jednotlivcov. To si vyžaduje osobitnú 

harmonizáciu dátového zberu kľúčovej premennej „úroveň dosiahnutého vzdelania“ 

vo všetkých sociálnych zisťovaniach a využitie integrovaného mapovania vyvinutého 

pod projektom 1. Tento projekt by sa mal urobiť s ohľadom na harmonizáciu kľúčovej 

premennej „úroveň dosiahnutého vzdelania“ vo všetkých vzorových štatistických 

zisťovaniach ESS. Prioritu bude mať LFS, ale bude sa týkať aj nasledovných 

zisťovaní v domácnostiach: SILC, AES, EHIS, EHSIS, HBS, TUS, SES (Structure of 

Earnings Survey) a ICT. 

ŠÚ SR sa sústredil na realizáciu podprojektu 1 a podprojektu 3, pretože podprojekt 2 – 
úpravu národného produkčného systému Ústav informácií a prognóz školstva už zahrnul do 
pripravovaného nového rezortného informačného systému školstva (RIS).  
 
Projektový zámer rámcovo definuje návrh jednotlivých etáp riešenia projektu  od 
integrovaného mapovania  prepojeného na informácie o vzdelávacích programoch, 
kvalifikáciách a dosiahnutom vzdelaní vrátane porovnania ISCED 2011 a ISCED 97 cez  
otestovanie štandardného prístupu zameraného na získavanie udelených diplomov 
a certifikátov, návrhu metodiky a metodológie, prispôsobenia dotazníkov výberových  
zisťovaní  na meranie dosiahnutého vzdelania, prispôsobenie postupov pre oneskorený zber 
údajov (kódovanie) a zhodnotenie vplyvu ISCED 2011 na indikátory vzdelania Európa 2020. 
 
Hlavným výstupom z projektu bude adaptácia sociálnych zisťovaní  na ISCED 2011 v súlade 
so smernicami pripravenými Eurostatom a OECD. 
 


