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17. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 
Dňa 13. marca 2019 o 13:00 hod. sa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava uskutočnilo 17. zasadnutie Výboru pre výskum, 

vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (ďalej len „Výbor“).  

 

I. Členom Výboru a prítomným hosťom boli poskytnuté informácie, ktoré súviseli so 

zmenou štatútu Výboru, ktorý bol schválený 13. decembra 2018 na 32. zasadnutí tejto 

Rady vlády SR a konkrétne sa týkali vymenovania nového tajomníka Výboru a zmeny 

sekretariátu Výboru, ktorý sa presunul priamo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Na tomto zasadnutí boli predsedajúcim privítané 3 nové členky, ktoré boli 

nominované a vymenované v zmysle aktuálneho Štatútu Výboru. Okrem toho bola 

predstavená nová internetová stránka Výboru a aktuálne vyhlásená výzva na 3 nových 

členov z radov akademickej obce a mimovládnych neziskových organizácií. 

 

II. Členom Výboru a prítomným hosťom boli prezentované informácie o podpore profesných 

kompetencií pedagogických zamestnancov pre oblasť globálneho vzdelávania, ktoré 

v rámci akreditovaných vzdelávacích programov a neakreditovaných foriem vzdelávania 

ponúka a realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Okrem toho tiež riaditeľka 

sekcie profesijného rozvoja MPC predstavila Medzinárodné projekty a medzinárodnú 

spoluprácu, v ktorej MPC aktívne participuje a tiež materiály a publikácie vydané MPC, v 

ktorých sú prierezovo obsiahnuté témy ľudských práv a globálneho vzdelávania. 

 

III. Zamestnankyňou Štátneho pedagogického ústavu bol členom Výboru a prítomným 

hosťom stručne predstavený Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru 

a hlavne závery a odporúčania, ktoré vzišli z dvoch okrúhlych stolov k problematike 

implementácie tohto referenčného rámca, ktoré realizoval práve ŠPÚ na základe dohody 

o grante medzi ŠPÚ a Radou Európy. 
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IV. Prítomní členovia a hostia si tiež mohli vypočuť prezentáciu k Správe štátnej školskej 

inšpekcie po vykonaných tematických inšpekciách v stredných školách, v rámci ktorých sa 

sledoval stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu 

a k ľudským právam v stredných školách v SR za šk. rok 2017/2018.  

 

V. V bode rôzne boli prítomní informovaní o priebehu a výsledku posudzovania SR v rámci 

mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva po 

zasadnutí v Ženeve v januári 2019 a a o pripravovanej výzve na podávanie nových žiadostí 

o dotáciu na projekty grantového systému Kultúrna a edukačná grantová agentúra 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA) na obdobie rokov 2019 – 2022 

so zameraním  v tematickej oblasti č. 1: Program rozvoja materského, základného a 

stredného školstva (perspektívy) nové modely a prístupy k sociálne znevýhodneným 

žiakom – zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní s ohľadom na generačnú 

chudobu, výchovu k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu a v tematickej 

oblasti č. 3: Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia - výskum 

orientovaný na prípravu štruktúry a obsahu predmetov zameraných na znalosti 

prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a  rovnosti príležitostí vo 

vzdelávaní v rámci študijných odborov v rámci učiteľstva, vychovávateľstva a 

pedagogických vied so zameraním na generačnú chudobu, výchovu k demokratickému 

občianstvu a kritické myslenie. 

 

VI. Výbor uznesením č. 1/2019 odporučil realizovať prezentované vzdelávacie aktivity MPC, 

návrhy a odporúčania z okrúhlych stolov k Referenčnému rámcu kompetencií pre 

demokratickú kultúru, ktoré realizoval Štátny pedagogický ústav a tiež realizovať 

odporúčania a podnety Štátnej školskej inšpekcie, ktoré vyplývajú zo Správy o stave úrovni 

uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v 

stredných školách v SR za šk. rok 2017/2018. 


