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Štatút  
Pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR  pre vypracovanie legislatívneho 

návrhu definície (a metodiky posudzovania) segregácie v školstve a 
návrhu nového formulára pre informovaný súhlas 

Dodatok č.1 
 

Gestorský útvar: kancelária sekcie inkluzívneho a národnostného školstva, tel.: 259374355      číslo: 2020/10354:2-C0300 

 

Štátny tajomník I Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(ďalej len „štátny tajomník I“) podľa čl. 12 ods. 5 Organizačného poriadku 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) zriaďuje Pracovnú skupinu MŠVVaŠ SR pre vypracovanie 
legislatívneho návrhu definície (a metodiky posudzovania) segregácie v školstve a 
návrhu nového formulára pre informovaný súhlas (ďalej len „pracovná skupina“) 
a vydáva tento štatút: 
 

Čl. 1  

V súlade s Čl. 7 ods. 1 štatútu Pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR  pre vypracovanie 
legislatívneho návrhu definície (a metodiky posudzovania) segregácie v školstve a 
návrhu nového formulára pre informovaný súhlas sa štatút Pracovnej skupiny 
MŠVVaŠ SR pre vypracovanie legislatívneho návrhu definície (a metodiky 
posudzovania) segregácie v školstve a návrhu nového formulára pre informovaný 
súhlas mení takto: 

 

1. V Čl. 2 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: 

 „(3) Pracovná skupina sa zriaďuje na dobu neurčitú a to najneskoršie do 
vypracovania konkrétneho návrhu legislatívneho zámeru definície segregácie 
v školstve, metodiky na posudzovanie segregácie v školstve  a návrhu nového 
formulára pre informovaný súhlas. 

 

2. Čl. 3 odsek 3 znie: 

 

„(3) Ďalšími členmi pracovnej skupiny sú 

a) zamestnanec sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania 

b) zamestnanec sekcie regionálneho školstva 

c) zamestnanec sekcie legislatívno-právnej 

d) dvaja zamestnanci odboru analýz vzdelávacej politiky 

e) zamestnanec štátnej školskej inšpekcie 



 2 

f) zástupca kancelárie verejného ochrancu práv 

g) dvaja zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

h) zástupcovia mimovládneho sektora.“ 

 

3. Čl. 3 odsek 4 znie: 

„(4) Členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva štátny tajomník I.“ 

 

Čl. 2  

Účinnosť 

Dodatok č.1 k štatútu nadobúda účinnosť dňa 16. marca 2020. 

 

Bratislava 10. marca 2020 

 

 

 

 

 

  

               Mgr. Peter Krajňák, v.r. 

štátny tajomník 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky 
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