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Vec: Zápisnica zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávacie zdroje - Akčný plán 

OGP 2017-2019 

Dátum: 04/02/2019 od 13:30 

Miesto stretnutia: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) 

 
1. Zúčastnení: 

 Feherpataky Kuzmová Jana, Inštitút pre aktívne občianstvo 

 Uhlíková Kristína, Teach for Slovakia 

 Maur Norbert, Nadácia Pontis 

 Čačová Zuzana, Nadácia otvorenej spoločnosti 

 Ondrejčáková Skarlet, riaditeľka kancelárie ÚSV ROS 

 Lacika Lucia, ÚSV ROS 

Podnety k téme zaslali emailom aj p. Martin Šechný (SOIT) a p. Andrej Probst (autor vzdelávacích 

projektov matika.in, grammar.in...). Predstaviteľka ÚSV ROS sa k téme stretla so zástupcom Iniciatívy 

slovenských učiteľov p. Crmomanom.  

 
2. Agenda stretnutia:  
Predstaviteľky ÚSV ROS predstavilo zúčastneným vývoj a kontext témy otvoreného vzdelávania 
a otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensku od uvedenia témy v roku 2015. Následná diskusia sa 
venovala dvom centrálnym témam: 
 
a) CÚDEO 
Pre zástupkyne a zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) je nevyhnutné vidieť CÚDEO 
a jeho funkcie v reálnom online prostredí. Ako aj na predchádzajúcich stretnutiach, v diskusii vznikali 
otázky ohľadom toho, na koľko sa bude CÚDEO reálne využívať pedagógmi (ktorí neboli do tvorby 
CÚDEO zapojení) a tiež schvaľovacieho procesu nových vzdelávacích zdrojov (otázka „napĺňania“ 
CÚDEO) – predovšetkým kto bude zodpovedný za CÚDEO z obsahovej časti, a za schvaľovanie inštitúcie 
obsahu (niektoré MNO vyjadrili obavy nad flexibilitou schvaľovacieho procesu a rizikom ovplyvňovania 
toho, čo sa do CÚDEO dostane). Zúčastnení a zúčastnené navrhli niekoľko spôsobov ako sa vysporiadať 
s touto výzvou -  napr. už diskutovaný systém tzv. peer review od ostatných učiteľov. Ďalší návrh sa 
týkal vzdelávacích zdrojoch, ktoré vytvárajú MNO, pričom by sa mimovládne neziskové organizácie, 
ktoré takéto materiály tvoria, dohodli spoločne s MŠVVaŠ na jednotných kritériách a vzdelávacie zdroje 
hodnotili podľa týchto kritérií, čím by sa aspoň sčasti odbremenila hodnotiaca inštitúcia zo strany 
MŠVVaŠ.  
 
b) novela školského zákona – súčasný stav novelizácie školského zákona v oblasti povinnosti 

zavedenia verejnej licencie na vzdelávacie zdroje financované z verejných zdrojov.  
 
Ako ďalšie kroky v téme otvoreného vzdelávania v kontexte otvoreného vládnutia vidia zástupcovia 
a zástupkyne MNO potrebu sprístupniť elektronické verzie učebníc, otvoriť učebnicovú politiku, 
sfunkčniť CÚDEO a zamerať sa na iné vzdelávacie zdroje okrem učebníc.  
 
Okrem týchto dvoch tém sa zástupcovia a zástupkyne MNO vyjadrili ku všeobecnej nevyhnutnej 
potrebe podporovať a motivovať pedagógov a vytvárania podporných podmienok a priaznivej 
atmosféry na školách zo strany MŠVVaŠ SR, v kontexte súčasnej situácie vo vzdelávaní – nedostatku 
pedagógov, nedostatočne motivujúceho prostredia atď. Bola zdôrazňovaná potreba rozšíriť slobodu 
škôl v riadení, ale aj v možnosti flexibilnejšieho nakladania s financiami z ich strany.   
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3. Ďalšie kroky 
a) ÚSV ROS bude komunikovať výsledky stretnutia na PS Otvorené vzdelávanie dňa 7. februára 2019 – 
zápisnice sú dostupné na webstránke ÚSV ROS 
b) ÚSV ROS spoločne so sekciou IT MŠVVaŠ zorganizuje predstavenie CÚDEO predstaviteľom MNO 
- predstavenie prebehlo na Týždni otvoreného vládnutia 2019  
c) ÚSV ROS bude informovať členov PS o výstupoch zo stretnutia na MŠVVaŠ a o ďalšom termíne 
a obsahu stretnutia PS ( v dátumoch od 11. – 15. marec na Týždni otvoreného vládnutia) – 
nadchádzajúci termín stretnutia bude upresnený  
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