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Poďakovanie 
 

Na tomto mieste by sme Vám radi poďakovali za to, že ste sa zapojili do štúdie PISA 2018. Naše 

poďakovanie patrí vedeniu Vašej školy, školskému koordinátorovi, školským administrátorom, IT 

technikom, žiakom a aj ich rodičom za čas a ochotu spolupracovať. V neposlednom rade ďakujeme aj 

ostatným zamestnancom Vašej školy za podporu a trpezlivosť pri realizácii merania. 

 

Namiesto úvodu 
 

Pri príprave a realizácii merania PISA sa často stretávame so žiadosťou o zaslanie informácie o výsledku 

žiakov z tejto medzinárodnej štúdie. Na tomto mieste by sme radi vyjadrili, že rozumieme potrebe škôl 

sledovať výsledky svojich žiakov aj prostredníctvom rôznych externých testovaní. Popri internom 

školskom monitoringu individuálneho pokroku žiakov môže byť externé testovanie ďalšou z informácií, 

ktorá školu charakterizuje z pohľadu požiadaviek medzinárodného hodnotenia. Z toho dôvodu sme 

vyhoveli požiadavke škôl a v tomto dokumente poskytujeme školám, ktoré sa zúčastnili na hlavnom 

meraní PISA 2018, niekoľko informácií k jej výsledku, a to aj napriek tomu, že charakter zberu 

a spracovania údajov s týmto využitím získaných údajov priamo nepočíta. Preto, prosím, chápte túto 

správu aj ako istú formu poďakovania za všetky aktivity, ktoré viedli k úspešnej príprave a realizácii 

tohto medzinárodného merania.        

Cieľom predloženého dokumentu je poskytnúť spätnú väzbu školám, ktorých žiaci sa zúčastnili na 

realizácii hlavného merania PISA 2018. Na tomto mieste nám však dovoľte Vás upozorniť, že primárne 

zameranie štúdie PISA má podstatne širší rozmer, ako je hodnotenie výkonu jednotlivých škôl a tomuto 

zámeru je prispôsobený aj proces administrácie a spracovania výsledkov (napr. žiak nerieši všetky 

testové úlohy, ale len úlohy v rámci jedného zo 78 testovacích modulov). Cieľom tejto medzinárodnej 

štúdie je posúdiť, ako zvládli 15-roční žiaci skúmanú problematiku (v prípade štúdie PISA čitateľská, 

prírodovedná, matematická a finančná gramotnosť) v krajine, ktorá sa do merania zapojila. Inými 

slovami, výsledok merania má slúžiť predovšetkým Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

ktorého kompetenciou je tvoriť stratégiu vzdelávania na národnej úrovni, pričom tento výsledok je 

potrebné vnímať ako výsledok vzdelávacieho systému ako celku, nie ako výsledok jednotlivých škôl, 

či žiakov. Samotná metodika realizácie a spracovania výsledkov merania umožňuje tiež navzájom 

porovnávať výsledky žiakov jednotlivých krajín na medzinárodnej úrovni.  

Z uvedeného dôvodu je nutné nahliadať na prezentované výsledky Vašej školy s istou mierou 

opatrnosti, a to najmä vtedy, ak správu plánujete využiť na prezentáciu výsledkov Vašej školy, či ich 

porovnávanie s výsledkami žiakov v iných krajinách, alebo priemerom krajín OECD.     

Pri posudzovaní výsledkov Vašej školy, ktoré táto správa predkladá, berte, prosím do úvahy tiež 

skutočnosť, že v štúdii PISA sa na testovaní zúčastňuje IBA vybraná vzorka škôl a žiakov. Ide o tzv. 

reprezentatívny výber, teda taký, aby boli vo vybranej vzorke čo najvernejšie zastúpené všetky typy 

škôl a 15-ročných žiakov nachádzajúcich sa v systému škôl v SR.  

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti nie je možné túto správu publikovať ani na jej základe 

interpretovať výsledok konkrétnej školy a krajiny iným spôsobom, ako sa uvádza v Národnej správe 

PISA 2018 alebo priamo v medzinárodnej správe. 
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Čo je PISA 
 

PISA (Program medzinárodného hodnotenia žiakov) je štúdia, ktorá zisťuje a na medzinárodnej úrovni 

aj porovnáva výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Výsledkom je informácia o tom, 

na akej úrovni zvládli títo žiaci osvojenie si zručností, ktoré sú v súčasnosti celosvetovo považované za 

dôležité.  

Štúdia, ktorú organizačne zabezpečuje a riadi OECD, sa primárne zameriava na hodnotenie čitateľskej, 

prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov ukončujúcich povinnú školskú dochádzku. Zo 

spomínaných oblastí, ktoré sú súčasťou hlavného modulu testovania je v každom cykle jedna z oblastí 

hlavná, tej sa pri vyhodnocovaní výsledkov venuje zvýšená pozornosť. PISA sa realizuje v trojročných 

cykloch od roku 2000, pričom v roku 2003 prejavila záujem o tento typ spätnej väzby pre vzdelávací 

systém aj Slovenská republika.  

V tomto cykle (2018) sa do štúdie zapojilo približne 600 000 15-ročných žiakov zo 79 krajín alebo 

ekonomík. Na Slovensku sa testovania zúčastnilo približne 6 770 z 385 škôl. Žiaci vo všetkých 

zúčastnených krajinách vypĺňali 2-hodinový kognitívny test. Údaje boli doplnené výsledkom 

dotazníkového prieskumu.  

 

Gramotnosti v štúdii PISA 
 

Čitateľská gramotnosť 

Čitateľská gramotnosť bola v cykle PISA 2018 hlavnou sledovanou oblasťou, čo bolo súhrnne po 

tretíkrát od začiatku realizácie merania PISA v roku 2000. 

Definícia čitateľskej gramotnosti podľa štúdie PISA: 

Čitateľská gramotnosť je porozumenie, používanie, zhodnotenie textov, uvažovanie o nich 

a zaangažovanosť čitateľa do čítania s cieľom dosahovania osobných cieľov, rozvíjania 

vlastných vedomostí a schopností a podieľania sa na živote spoločnosti 

 

Matematická gramotnosť 

Matematická gramotnosť bola naposledy hlavnou sledovanou oblasťou v cykle PISA 2012. 

Definícia matematickej gramotnosti podľa štúdie PISA: 

Matematická gramotnosť je schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku 

v rôznych súvislostiach. Zahŕňa matematické myslenie, používanie matematických pojmov, 

postupov, faktov a nástrojov na opis, vysvetlenie alebo predpovedanie javu. Pomáha uvedomiť si, akú 

úlohu má matematika v reálnom svete, a na tomto základe správne posudzovať a rozhodovať sa tak, 

ako sa to vyžaduje od konštruktívneho, zaangažovaného a rozmýšľajúceho občana. 
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Prírodovedná gramotnosť 

Prírodovedná gramotnosť bola naposledy hlavnou sledovanou oblasťou v cykle PISA 2015.  

Definícia prírodovednej gramotnosti podľa štúdie PISA: 

Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké myšlienky ako 

aktívny občan. Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa do logických 

diskusií na tému veda a technika, čo si vyžaduje nasledujúce kompetencie: 

Vysvetliť javy vedeckým spôsobom (rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály 

prírodných a technických javov). 

Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum (opísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť 

vedecký spôsob riešenia na položené otázky). 

Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom (analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia 

a argumenty v rôznych formách a vyvodiť primerané vedecké závery). 

 

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť, ako jedna z voliteľných oblastí, bola do štúdie PISA prvýkrát zaradená v rámci 

cyklu PISA 2012. Odvtedy bola súčasťou každého z nasledujúcich cyklov štúdie PISA.  

Definícia finančnej gramotnosti podľa štúdie PISA: 

Finančná gramotnosť je znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík, schopnosť, motivácia 

a sebadôvera jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí 

v rôznych situáciách týkajúcich sa financií so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca 

i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života. 

 

Globálne kompetencie1    

Oblasť globálnych kompetencií je inovatívna doména, ktorá bola do štúdie PISA 2018 zaradená po 

prvýkrát v celej doterajšej histórii realizácie štúdie PISA. 

Motiváciou pre zaradenie tejto oblasti do testovania PISA bola predovšetkým snaha zistiť, ako 

sa v realite prejavia žiacke zručnosti a vnímanie sveta: 

- ktorý prechádza zmenami veľkého rozsahu v rámci relatívne krátkeho časového úseku; 

- v ktorom je možné takmer neobmedzene cestovať; 

- s neobmedzenými informáciami, ktoré je možné jednoducho získať; 

- s otvoreným trhom práce; 

- v ktorom rôzne ekonomické, kultúrne, demografické a environmentálne vplyvy formujú život 

mladých ľudí všade bez rozdielu. 

 

  

                                                           
1 Výsledky 15-ročných žiakov z oblasti globálnych kompetencií budú zverejnené pravdepodobne v novembri 2020. 
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Výsledky Slovenskej republiky 
 

Priemerné skóre slovenských 15-ročných žiakov v troch sledovaných oblastiach – čitateľská, 

prírodovedná a finančná gramotnosť – bolo pod priemerom krajín OECD, v matematike bol priemerný 

výkon našich žiakov na úrovni priemeru krajín OECD. Vývoj skóre vo všetkých uvedených oblastiach sú 

graficky znázornené na nasledujúcich grafoch:  

 

 

 

Pre účely merania PISA a aj kvôli spracovaniu výsledkov pre jednotlivé školy sme školy rozdelili podľa 

typov na týchto 5 kategórií: Základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium (4-GYM + 8-GYM), 

Stredná odborná škola (maturitný odbor alebo trieda), Stredná odborná škola (nematuritný odbor 

alebo trieda). V nasledujúcej Tabuľke 1 sa uvádza priemerné skóre slovenských žiakov podľa typov 

škôl. 
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Tabuľka 1 Priemerné skóre slovenských žiakov v jednotlivých gramotnostiach podľa typu školy 

Gramotnosti ZŠ 
GYM 

(G4 + G8) 
SOŠ                 

s maturitou 
SOŠ                    

bez maturity 
ŠZŠ 

Čitateľská gramotnosť 421 551 464 378 315 

Prírodovedná gramotnosť 433 548 467 381 338 

Matematická gramotnosť 456 569 491 391 360 

Finančná gramotnosť 448 556 482 391 NA 

 

Výsledky kognitívneho testu v štúdii PISA sú doplnené dotazníkovým prieskumom, ktorý si kladie za 

cieľ vysvetliť, ktoré z vybraných faktorov môžu na výkon žiakov vplývať. Sleduje sa predovšetkým vplyv 

socio-ekonomického zázemia žiaka. V PISA 2018 pre krajiny OECD v priemere platí, že pri náraste 

indexu ESCS o 1 bod vzrastie výkon žiaka v čitateľskej gramotnosti o 37 bodov. Znamená to, že ak má 

žiak lepšie socioekonomické zázemie (materiálno-ekonomické podmienky) je predpoklad, že dosiahne 

v testovaní lepší výsledok. Pre Slovenskú republiku platí, že pri náraste indexu ESCS o 1 bod vzrastie 

výkon žiaka v čitateľskej gramotnosti o 46 bodov. 

Prostredie, v ktorom žiak vyrastá teda významne predurčuje jeho úspech v škole. Na Slovensku je 

možné indexom ESCS vysvetliť až 17,5 % rozptylu výkonu, v priemere krajín OECD je to približne 12,5 

%.   

 

Výsledok Vašej školy v meraní PISA 2018 
 

Grafické zobrazenia, ktoré sú súčasťou tejto časti správy, vyjadrujú porovnanie priemerného skóre 

Vašej školy v každej zo sledovaných oblastí, pričom konkrétna škola sa porovnáva s ostatými školami 

rovnakého typu – Základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium (4-GYM + 8-GYM), Stredná 

odborná škola (maturitný odbor alebo trieda), Stredná odborná škola (nematuritný odbor alebo 

trieda).  

V Grafoch 5 – 8, ktoré sa viažu k výkonu v jednotlivých oblastiach, je tiež naznačené priemerné skóre 

slovenských žiakov (žltou) a priemerné skóre v krajinách OECD (zelenou). Priemerné skóre Vašej školy 

je v každom grafe zvýraznené červenou farbou. 

 

Súhrnný prehľad grafických údajov pre Vašu školu, ktoré nájdete na nasledujúcich stranách: 

Graf 5 Čitateľská gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl  

Graf 6 Matematická gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl  

Graf 7 Prírodovedná gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl  

Graf 8 Finančná gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl  
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Graf 5 Čitateľská gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl 
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Graf 6 Matematická gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl 
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Graf 7 Prírodovedná gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl 
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Graf 8 Finančná gramotnosť – porovnanie výsledkov základných škôl 
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Informácie o štúdii PISA a kontaktné údaje 
 

Všetky medzinárodné merania, do ktorých sa Slovenská republika na základe poverenia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu zapája, realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. 

Detailnejšie informácie týkajúce sa všetkých doteraz realizovaných cyklov merania PISA je možné nájsť 

na webovom sídle NÚCEM: www.nucem.sk. 

Súbor elektronických publikácií v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa viažu na posledný 

realizovaný cyklus PISA 2018 si otvoríte kliknutím na nasledujúce odkazy: 

Informácie v slovenskom jazyku: 

Národná správa PISA 2018 

PISA 2018 – infografika 

Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov v oblasti finančnej gramotnosti 

z pohľadu Slovenska 

Uvoľnené úlohy z čitateľskej gramotnosti (Úlohy sa zobrazia v interaktívnej podobe tak, ako ich videl 

pri testovaní žiak. Pre každú úlohu je potrebné vybrať jazyk, v ktorom sa má úloha zobraziť. Úlohy, ktoré 

sa administrovali v hlavnom meraní PISA 2018 sú k dispozícii v slovenskom aj maďarskom jazyku). 

Finančná gramotnosť PISA 2018 - Infografika 

Uvoľnené úlohy z finančnej gramotnosti  

 

Informácie v anglickom jazyku: 

Publikácie OECD PISA 2018 (manuály, metodologické a technické príručky) 

Medzinárodná databáza údajov (Pri spracovaní údajov je potrebné riadiť sa odporúčaniami OECD.) 

 

Kontaktné údaje: 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 

Júlia Miklovičová - Národná koordinátorka PISA v SR: pisa@nucem.sk; tel. 02-68 26 02 09 

Jakub Valovič – Koordinátor spracovania údajov PISA v SR: pisa@nucem.sk; tel. 02- 68 26 02 12 

 

http://www.nucem.sk/
https://www.nucem.sk/dl/4636/Narodna_sprava_PISA_2018.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4637/Infografika_2018.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4773/PISA%202018%20financna%20gramotnost.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4773/PISA%202018%20financna%20gramotnost.pdf
https://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/pisa2018testquestions-otherlanguages.htm
https://www.nucem.sk/dl/4772/Infografika%20PISA%202018%20FG.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4768/PISA%202018_finanacna_gramotnost_uvolnene_ulohy.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/
https://www.oecd.org/pisa/data/
mailto:pisa@nucem.sk
mailto:pisa@nucem.sk

