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Úvod
Edičný portál Ministerstva školstva SR:

- nový prvok v systéme edičnej politiky,
- portál (z latinského porta - brána),
- definície pojmu portál môžu byť rôzne, pre MŠ

SR portál znamená sprehľadnenie edičnej 
činnosti vo vzťahu k širokej verejnosti 
a pedagogickým zamestnancom.
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Legislatívne krytie

Edičný portál je internetová stránka, ktorá
bola vytvorená v nadväznosti na rezortnú
smernicu čččč. 2/2008 – R z 1. februára 
2008, ktorou sa upravuje postup MŠ SR 
a ďďďďalších priamo riadených organizácií
pri výbere materiálnych didaktických 
prostriedkov, ich autora, vydavate ľľľľa 
a výrobcu , v ktorej článkoch sa spomína 
aj edičný portál.
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• Edičný portál je zároveň riešením pre 
paragraf 13 zákona čččč. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, kde 
vyplývajú nasledovné povinnosti MŠ SR :

• Vo vzťťťťahu k edi ččččnému portálu:
• MŠ SR na internete zverejňuje zoznam 

učebníc, učebných textov a pracovných 
zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia 
doložka.
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• Vo vzťťťťahu k u ččččebniciam :

na vzdelávanie sa môžu v školách používať
učebnice schválené MŠ SR alebo odporúčané.

• Vo vzťťťťahu k u ččččebným textom a pracovným 
zošitom :
na vzdelávanie sa môžu používať učebné texty 
a pracovné zošity okrem schválených i tie, ktoré
sú v súlade s cieľmi a princípmi školského 
zákona.
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• Vo vzťťťťahu k schva ľľľľovacej dolo žžžžke:
Schválená učebnica, učebný text a pracovný zošit 
obsahujú schvaľovaciu doložku. Schvaľovaciu doložku 
vydáva MŠ SR na základe odborného posúdenia ich 
súladu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 
podľa tohto zákona so štátnym vzdelávacím 
programom, pre konkrétny druh alebo typ školy.

Schvaľovacia doložka obsahuje zároveň určenie 
lehoty platnosti schvaľovacej doložky. MŠ SR jeden 
rok pred uplynutím určenej lehoty zabezpečí odborné
posúdenie učebnice a ak sa v posudku uvedie, že 
učebnica sa môže naďalej používať, vydá novú
schvaľovaciu doložku. Ak podľa posudku nie je možné
v pôvodnom znení používať učebnicu, zabezpečí sa 
vydanie novej učebnice. 



7

• Vo vzťťťťahu k financovaniu :
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity so 
schvaľovacou doložkou sa poskytujú bezplatne. 
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity 
s odporúčacou doložkou nemusia byť finančne 
zabezpečované MŠ SR. 

Zákon čččč. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov:
upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením 
diela, využívanie diela a upravuje autorské práva. 
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Funkcionality edi ččččného portálu
• Informova ťťťť a spreh ľľľľadni ťťťť celý proces okolo 

konkurzov
Edičný portál v prvom rade informuje širokú verejnosť
o vyhlasovaných konkurzoch na učebnice a iné
materiálne didaktické prostriedky, ktoré v zmysle 
rezortnej smernice č. 2/2008-R vyhlasuje MŠ SR.
Aktuálne na edičnom portáli boli zverejnené vyhlásené
konkurzy na učebnice pre prvé ročníky reformy. 
Záujemcovia si mohli prezrieť kompletný zoznam 
vyhlásených konkurzov, ale aj konkrétne sa dostať
k jednotlivým konkurzom na konkrétny titul 
a dozvedieť sa bližšie detaily o podmienkach konkurzu 
na určitý typ učebnice.
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• Priestor na pripomienky a námety
Súčasťou portálu je aj podstránka kontakty, 
kde môžu návštevníci portálu prezentovať
svoje požiadavky, na ktoré im je priebežne 
odpovedané.
Pripravuje sa spustenie diskusií k jednotlivým 
učebniciam a zber názorov a podnetov 
z radov pedagogických zamestnancov. 
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• Zverej ňňňňovaťťťť zoznamy u ččččebníc 
s odporú ččččacou dolo žžžžkou i schva ľľľľovacou 
dolo žžžžkou
Učebnicový fond, ktorý ponúka pre školy MŠ
SR, obsahuje vyše 2000 titulov. Z dôvodu 
reformy je potrebné prehodnotiť individuálne 
každú učebnicu z hľadiska jej aktuálnosti, 
súladu s učebnými osnovami a reformou.
Zoznamy týchto učebníc budú priebežne 
aktualizované. 
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• Objednávanie u ččččebníc
Objednávanie učebníc sa čiastočne otestovalo v júli 
2008, kedy bol na všetky základné školy poslaný 
aktivačný e-mail s prístupovým heslom a menom. Školy 
si mohli skúšobne objednať učebnicu a vyjadriť v 
hlasovaní svoj názor na ňu. Žiaľ potvrdilo sa, že do 
podobných portálov, ako je edičný portál, sa podľa 
štatistík zapája 7 – 10 % učiteľov.
Preto je potrebné v tomto prechodnom roku nastaviť aj 
systém objednávania učebníc klasickým spôsobom, na 
ktorý sú učitelia a školy zvyknutí - ponukový list 
vyhotovený v papierovej podobe, ktorý je posielaný na 
školy. Zároveň však školy vyzývame, aby svoju 
objednávku urobili dvojmo, a to aj prostredníctvom 
edičného portálu. 



12

• Zoznamy schválených u ččččebníc
Školy, ale aj široká verejnosť si môžu 
prezerať zoznamy schválených učebníc, 
ktoré sú postupne dopĺňané. Tieto zoznamy 
sú zároveň objednávkovým formulárom pre 
školy. Tieto zoznamy budú priebežne 
aktualizované a vyhodnocované. 
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Harmonogram prác na edi ččččnom portáli

december 2008 – január 2009
Aktualizácia zoznamov u čebníc so 
schva ľovacou a odporú čacou
doložkou

február – marec 2009Schválenie edi čného plánu u čebníc

polovica novembra 2008

koniec novembra 2008

Vyhlásenie výberových konaní na 
druhé ro ččččníky reformy (2., 6.)
Vyhlásenie výberového konania na 
vydavate ľľľľa 

polovica novembra 2008
Záväzné objednávky škôl cez portál 
aj ponukovým listom

august 2008
Vyhlásenie výberových konaní na 
prvé ro ččččníky reformy (1., 5.)

august – november 2008 Importovanie dát do portálu 

júl – koniec októbra 2008 Skúšobné objednávky škôl

jún - november 2008Testovacia verzia portálu


