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PRACOVNÁ NÁPLŇ STÁŽISTU / STÁŽISTKY PRE TÉMU OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE 
 

1. Kontext a súčasný stav 
Slovenská republika sa v roku 2011 prihlásila k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Jej 

hlavným cieľom je stav, v ktorom je členská vláda zodpovedná, transparentná a pracuje pre svojich 

občanov, občianky, obyvateľov a obyvateľky. Tento cieľ sa napĺňa prostredníctvom dvojročných 

akčných plánov, ktoré špecifikujú kroky vlády v témach, v ktorých si určí každý štát, a ktoré smerujú 

k tomu, aby bola daná krajina otvorenejšia, transparentnejšia a zodpovednejšia.  

Slovenská republika sa od svojho pristúpenia k Iniciatíve pre otvorené vládnutie venuje nasledujúcim 

témam: participácia, otvorené informácie (otvorené dáta), otvorené vzdelávanie, otvorený prístup 

k výsledkom vedy a výskumu, otvorená justícia. Garantom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na 

Slovensku je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

Téma otvorených vzdelávacích zdrojov spadá pod kapitolu otvoreného vzdelávania. Jej hlavným 

garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Táto téma súvisí predovšetkým s tým, že vznik vzdelávacích 

materiálov vo verejných inštitúciách (učebnice, metodické pokyny, pracovné zošity) je v prevažnej 

miere financovaný z verejných zdrojov. V duchu princípu otvoreného vládnutia, že to, čo je financované 

z verejných zdrojov by malo byť aj verejne dostupné, by tieto vzdelávacie materiály, mali byť dostupné 

verejnosti pre opakované použitie, a to aj za iným účelom ako pôvodne vznikli. V súčasnej situácii sú 

vzdelávacie materiály často zverejnené tak, že prístup k niektorým plným textom je zložitý aj pre 

odborníkov z akademickej sféry, o širokej verejnosti ani nehovoriac. Na štátnej úrovni je cieľom úloh 

akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie podporovať vznik materiálov s otvorenou licenciou, 

aby sa zabezpečilo, že používateľ si môže tieto materiály ponechať, upraviť, opakovane použiť, 

kombinovať s inými zdrojmi či opätovne zdieľať. Ďalším cieľom na národnej úrovni je podporovať vznik 

otvorených vzdelávacích materiálov prispôsobených aktuálnej dobe a aktuálnym témam a ukladať ich 

v centrálnej, verejne dostupnej databáze vzdelávacích zdrojov.  

Okrem vzdelávacích materiálov, ktoré sú centrálne obstarávané ministerstvom školstva, vznikajú 

v prostredí občianskej spoločnosti na Slovensku rôzne vzdelávacie materiály určené na formálne či 

neformálne vzdelávanie. Mnohé z týchto zdrojov sú verejne dostupné na webstránkach jednotlivých 

organizácií, pedagógov a pedagogičiek, či aktivistov a aktivistiek. Hoci sú voľne dostupné, len málo 

z nich má uvedenú vhodnú (otvorenú) licenciu na ďalšie používanie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti preto v aktuálnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na 

roky 2020 – 2021 definoval úlohu, ktorej cieľom je zhromažďovať vzdelávacie zdroje (verejne dostupné 

aj s otvorenými licenciami), ktoré vznikli na Slovensku v prostredí občianskej spoločnosti (úloha č. 13, 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021). Cieľom tejto úlohy je zmapovať 

súčasný stav otvorených vzdelávacích materiálov vytvorených v prostredí občianskej spoločnosti, 

vďaka čomu sa môžu organizácie, rodičia, pedagógovia či bežná verejnosť jednoduchšie orientovať 

v množstve zaujímavých, vhodných a kvalitných vzdelávacích materiálov mimo materiálov 

poskytovaných ministerstvom školstva a následne ich využívať.  

Užitočné odkazy: 

 Čo je Iniciatíva pre otvorené vládnutie  

 Otvorené vzdelávanie a otvorené vzdelávacie zdroje 

 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 

https://www.minv.sk/?ros_ogp
https://www.minv.sk/?ros_oer
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/akcny_plan_ogp_2020_2021/AP%20OGP%202020%20-%202021_material.pdf
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2. Problémy, na ktoré pozícia odpovedá  
- Nízke povedomie o otvorených licenciách v prostredí vzdelávacích organizácií v slovenskej 

spoločnosti  

- Chýbajúci prehľad o dostupných domácich a zahraničných otvorených vzdelávacích zdrojoch 

naprieč témami a cieľovými skupinami  

3. Cieľ  
Hľadať dostupné otvorené vzdelávacie zdroje zo Slovenska, prípadne zo zahraničia na rôzne témy / 

predmety, pre rôzne stupne vzdelávania, vrátane špeciálneho vzdelávania, v rôznych formách.  

Šíriť povedomie o otvorených licenciách (predovšetkým licenciách Creative Commons) v kontexte 

vzdelávacích materiálov, ktoré vznikajú v prostredí slovenskej občianskej spoločnosti.  

4. Aktivity 

 Pravidelná komunikácia s mimovládnymi neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti 

vzdelávania na Slovensku ohľadom vytvorených vzdelávacích zdrojov 

 Vyhľadávanie relevantných zahraničných otvorených vzdelávacích zdrojov podľa záujmu 

uchádzača/ uchádzačky   

 

5. Kvalifikačné predpoklady 

 Študent / študentka VŠ  

 Záujem a počiatočná vedomosť o problematike otvorených licencií (predovšetkým Creative 

Commons)  

 Komunikatívnosť, otvorenosť, vlastná iniciatíva, schopnosť pracovať samostatne  

 

6. Rozsah práce a dátum nástupu 

 Dlhodobá neplatená stáž 

 3-5 hodín týždenne, možnosť pracovať z domu, s pravidelnými osobnými stretnutiami 1x za 

mesiac 

 Dátum nástupu po dohode, ideálne od marca 2020. 

7. Kontakt 
V prípade záujmu pošlite vaše CV s krátkou motiváciou, v ktorej vyzdvihnete vaše skúsenosti 

s otvorenými licenciami či otvorenými vzdelávacími zdrojmi na Luciu Lacika (lucia.lacika@minv.sk), 

+421 2 509 449 24, na ktorú sa neváhajte obrátiť ani v prípade akýchkoľvek otázok.  

 

 

mailto:lucia.lacika@minv.sk

