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Vec: Zápisnica zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie v rámci kapitoly 

Otvorené vzdelávania a otvorená veda akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 

2017-2019 

Dátum: 07/02/201 od 09:30 

Miesto stretnutia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Stromová 1) 

 
1. Zúčastnení: 

 Marián Spišiak, sekcia IT MŠVVaŠ SR 

 Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR 

 Tatiana Poliaková, sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

 P. Rosinčinová, sekcia eurofondov, MŠVVaŠ SR 

 P. Hrušovská, ŠIOV 

 Mária Rychnavská, Metodicko pedagogické centrum  

 Petronela Kolevská, MPC 

 Ján Gondoľ, expert na otvorené vzdelávacie zdroje 

 Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 Skarlet Ondrejčáková, riaditeľka kancelárie ÚSV ROS 

 Lucia Lacika, ÚSV ROS  

2. Agenda stretnutia:  

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť plnenie úloh AP Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 

2019 a otvoriť diskusiu smerom k ďalšiemu smerovaniu tejto témy v rámci Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie. 

 

Hlavným bodom diskusie sa stala téma Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu. Po 

technickej stránke je CÚDEO pripravené na spustenie.  

Otázna je obsahová stránka úložiska. Medzi zúčastnenými rezonovala potreba podporiť pedagógov 

v tom, aby CÚDEO využívali a prispievali k napĺňaniu obsahu svojou tvorbou kvalitných vzdelávacích 

zdrojov šírených pod verejnou licenciou. Práve pri tvorbe vzdelávacích zdrojov zo strany pedagógov 

sa otvára priestor pre napĺňanie princípov otvoreného vládnutia – a to zapojenie žiakov, študentov 

do samotnej tvorby vzdelávacích zdrojov, čo prispeje k rozvoju kritického myslenia, lepšiemu 

porozumeniu témy, posilní samostatnosť.  

MPC je pripravené na vzdelávanie pedagógov k využívaniu CÚDEO je však potrebné, aby došlo 

k úprave plánu úloh MPC zo strany MŠVVaŠ SR a k adekvátnemu zafinancovaniu tejto aktivity.  

Na stretnutí pracovnej skupiny sa preto otvoril priestor na ďalšiu nevyhnutnú diskusiu k problematike 

vzdelávania pedagógov v otázke financovania tohto vzdelávania.  

  

Súvisiacou témou je personálne zastrešenie témy otvorených vzdelávacích zdrojov na ministerstve 

školstva. V súčasnosti nie je určená zodpovedná osoba, prípadne útvar, ktorá by sa téme 

otvorených vzdelávacích zdrojov a otvoreného vzdelávania venovala komplexne. V súčasnom 

kontexte neustáleho vývoja nových technológii a nových foriem vzdelávania, ako aj v kontexte 

slabých výsledkov žiakov v medzinárodných porovnávaniach či slabých výsledkov pedagógov 

v digitálnych zručnostiach je nevyhnutné zamerať sa aj na adaptáciu na nové formy vzdelávacích 

zdrojov a vzdelávania, s využitím otvorených vzdelávacích zdrojov. Téma otvorených vzdelávacích 

zdrojov, výzvy, dobré príklady či skúsenosti s rôznymi formami poňatia témy momentálne rezonujú 
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vo svete. Čoraz viac krajín využíva čoraz viac otvorených vzdelávacích zdrojov a je žiaduce inšpirovať 

sa týmito dobrými skúsenosťami a ďalej ich šíriť medzi pedagógmi. Je však nevyhnutné mať za túto 

tému zodpovednú osobu na MŠVVaŠ SR.  

Vzhľadom na neprítomnosť sekcie legislatívno-právnej zostala otvorená otázka novelizácie školského 

zákona, ktorý by mal obsahovať aj klauzulu týkajúcu sa udelenia verejných licencií na vzdelávacie 

zdroje financované z verejných zdrojov.  

 

3. Ďalšie kroky  

1. Formulácia odporúčaní zo stretnutia pracovnej skupiny, diskusie s mimovládnymi neziskovými 

organizáciami, samosprávou, zástupcami pedagógov do nového AP a následná prezentácia návrhu na 

Týždni otvoreného vládnutia, 11. – 15. marec 2019 (ÚSV ROS). 

2. Verejná prezentácia CÚDEO (MŠVVaŠ SR). 

3. Aktualizácia informácií o novelizácii školského zákona v súvislosti so zavedením verejnej licencie 

(MŠVVaŠ SR). 

 

4. Aktualizácia informácií o novelizácii školského zákona v súvislosti so zavedením verejnej licencie 

MŠVVaŠ SR  má záujem na tom, aby v najbližších novelizáciách zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bola zapracovaná aj požiadavka na verejnú licenciu pri nových učebniciach.  

 

  


