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Bratislava 24. januára 2014
Vážená pani Petáková,
ďakujem za Váš list a za Vašu otázku ohľadom poskytnutia výsledkov testovania KOM‐
PARO spoločnosti INEKO. Rád Vám podrobne vysvetlím, ako sa veci majú.
Podrobné výsledky testov KOMPARO a jednotlivých škôl sú, tak ako sama píšete, ur‐
čené výhradne školám na autoevaluáciu a ako organizátori ich považujeme za dôverné.
Tak to vždy bolo, je a bude. Tento princíp má iba dve výnimky. Prvou sú celoslovenské
výsledky, ktoré poskytujeme školám v elektronickej forme (PDF). Tieto celkové výsledky
nemôžu byť tajné, pretože z našej strany neexistuje spôsob, ako zabrániť 1000 školám,
aby žiadna z nich správu nezverejnila. Podotýkam, že tu ale ide o celoslovenské výsledky
a štatistiky neobsahujúce výsledky žiadnej konkrétnej školy. Druhou výnimkou sú nasle‐
dujúce informácie: 1) abecedný zoznam škôl (nie rebríček!), ktoré sa daného testovania
zúčastnili a 2) abecedný zoznam škôl (nie rebríček!), ktoré sa umiestnili medzi 25 %
najlepšími v jednotlivých testoch. Skutočnosť, že tieto informácie sú verejné, je napí‐
saná v úvodných materiáloch k testovaniu KOMPARO a vie o tom teda vopred každá
jedna škola, ktorá sa do KOMPARA prihlasuje (a ktorá si materiály prečítala). Ešte raz
zdôrazňujem, že nejde o výsledky konkrétnych škôl. Verejná informácia má napríklad
takúto podobu: na testovaní z matematiky sa zúčastnilo 1 000 základných škôl (nasle‐
duje ich abecedný zoznam) a medzi 25 % najlepšími skončilo týchto 250 škôl (nasleduje
ich abecedný zoznam, nie sú zoradené podľa výsledku).
Iba tieto informácie o KOMPARE (a žiadne iné) sú verejné. Tento stav trvá už mnoho
rokov a nikto s ním doteraz nemal problém. Prečo chceme, aby uvedené informácie boli
verejné? Myslíme si, že najlepšie školy si zaslúžia, aby sa to o nich vedelo, pritom však
forma, ktorou to robíme, nestavia ostatné školy do zlého svetla – ak škola nie je medzi
25 % najlepšími, vôbec to o nej nehovorí, že je slabá.
Asi pred troma rokmi sa na nás INEKO prvýkrát obrátilo s prosbou, či by sme im mohli
poskytovať výsledky KOMPARA pre účely ich rankingu. Vysvetlili sme im, že výsledky
KOMPARA sú dôverné a že im môžeme poskytovať iba tie dáta, ktoré sú verejne do‐
stupné (sú to presne tie, ktoré som uviedol vyššie). Akceptovali to a odvtedy im každo‐
ročne poskytujeme tie informácie, ktoré sú verejne každému dostupné. (Mohli by si tie
dáta teoreticky stiahnuť z našej stránky a ani sa nás na nič nepýtať).
Žiadna škola na Slovensku teda nemusí mať obavy, že INEKO má prístup k jej výsledkom
z KOMPARA. Nemá a nebude mať. INEKO využíva pre svoje účely iba verejné dáta, o ktorých
školy vedia, že sú verejne dostupné. Konkrétne výsledky žiadnej školy medzi nimi nie sú.
Dúfam, že Vás moja odpoveď uspokojila a že sa tým nedorozumenie vysvetlilo. Budem rád,
ak toto moje vysvetlenie budete tlmočiť aj ostatným školám z Vášho združenia.
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