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Aj Slovensko sa pripravuje na realizáciu programu PIAAC 

 

Medzinárodné konzorcium OECD opätovne pristúpilo k príprave v poradí už druhého 

cyklu výskumu zručností dospelých PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia kompetencií 

dospelých) v 33 členských krajinách a medzi nimi sj Slovensko.  

 

Medzinárodný výskum PIAAC sa uskutočňuje v desaťročných cykloch. Hlavnými 

oblasťami, na ktoré sa výskum zameriava, sú čitateľská a matematická gramotnosť a schopnosť 

riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí.  Ďalej sú získavané informácie o štyroch typoch 

všeobecných pracovných zručností, ktoré ľudia používajú v živote a v práci: kognitívne zručnosti, 

interakcie a sociálne zručnosti, manuálne zručnosti a schopnosti učiť sa.  

Údaje z výskumu pomôžu lepšie porozumieť tomu, ako výchova a vzdelávanie vplývajú na 

rozvoj týchto kompetencií,  identifikovať silné stránky, avšak aj nedostatky formálneho systému 

vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií. Zároveň pomôžu  lepšie nastaviť nielen odbornú 

prípravu, ale vôbec politiku celoživotného vzdelávania obyvateľov ako neoddeliteľnú súčasť 

získavania kompetencií potrebných pre 21. storočie. 

 

Realizácia začala v priebehu roka 2018 odbornými prácami spojenými s prípravou dotazníkov 

a meracích nástrojov. Uskutočnili sa konzultácie o harmonizácii odborných činností v medzinárodnom 

tíme a na záver prvého roka,  v dňoch 28. – 29. novembra  2018,  sa k doteraz známym výsledkom 

štúdie dát z 1. cyklu (2013), konala v poradí 5. medzinárodná konferencia PIAAC  v Bratislave. 

(https://piaac.minedu.sk/) 

V tomto roku bude prebiehať národná aktualizácia dotazníka a preklady, príprava  stoviek 

strán  textových inštrukcií a technických manuálov pre zber dát a výber vzorky respondentov.   

Vyškolia sa celé tímy spolupracovníkov (opytovateľov, kóderov, kontrolórov a pod.), ktorí budú 

zabezpečovať zber dát po celom Slovensku. V roku 2019 bude kladený dôraz najmä na  prípravu 

pilotnej fázy testovania, na overovanie nosnosti otázok a testovacieho materiálu, na prípravu a 

testovanie elektronického systému prenosu a kontroly dát a celkovo na overenie štandardov a kvality 

hlavného  testovania.  

Samotný pilotný zber dát, ktorého cieľom bude overiť metodiku zberu dát a kvalitu 

jednotlivých meracích nástrojov výskumu,  sa uskutoční v roku 2020.  Pre túto fázu výskumu bude 

vybraných 1500 respondentov.  

Hlavného testovania, ktoré sa uskutoční v roku 2021, sa zúčastní  približne 5 500 respondentov.  

Podľa medzinárodne vypracovanej metodiky OECD je takýto súbor respondentov dostatočne veľký na 

to, aby sa z danej oblasti zabezpečili  presné a spoľahlivé dáta.  

 

Kvalita dát bude už pri ich zbere v teréne prísne kontrolovaná a po ukončení zberu v roku 

2022 bude ich spoľahlivosť viacnásobne overovaná. Výsledky z výskumu PIAAC budú publikované 

ako súčasť národnej správy za SR v roku 2023. V tom istom čase budú na porovnávanie sprístupnené 

dáta ostaných zúčastnených krajín. 

 

Výsledky historicky prvého medzinárodného výskumu PIAAC a aj prvé národné výsledky 

boli publikované v októbri 2013 (https://www.minedu.sk/program-medzinarodneho-hodnotenia-
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kompetencii-dospelych-piaac/) Na základe výsledkov aktuálnej druhej vlny výskumu bude možné 

výsledky porovnávať v čase a sledovať vývoj, resp. odhadovať trendy. 

 

V Bratislave, 21.1.2019 
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