
 

 

Pozsony, 2020. május 22. 

Szám: 2020/12033:1-A2110 

 

 

HATÁROZAT 

 

Branislav Gröhling, a Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és 

sportminisztere a Tt. 245/2008 Törvény a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban: közoktatási törvény), 150. § 8. 

bekezdésének, valamint a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020. május 22-én 

elfogadott intézkedésének megfelelően a következő döntést hozta: 

2020. június 1-jei hatállyal 

a) újrakezd az iskolai oktatás, amennyiben a fenntartó így dönt 

 1. óvodákban, 

 2. sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített óvodákban, 

 3. egészségügyi intézmények mellett alapított óvodákban, 

 4. alapiskolákban a 0., illetve az 1. – 5. évfolyam tanulói nevelése és oktatása céljából 

és bizottsági vizsgáztatás céljából, 

 5. sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített alapiskolákban a felkészítő 

évfolyam, illetve az 1. – 9. évfolyam tanulói nevelése és oktatása céljából, 

 6. egészségügyi intézmények mellett alapított alapiskolákban az 1. – 9. évfolyam 

tanulói nevelése és oktatása céljából, 

b) újrakezd a középiskolai oktatás bizottsági vizsgáztatás, nyelvvizsgák, felvételi vizsgák, a 

nevelés és oktatás befejezése nappali és levelező munkarendű oktatás formájában (érettségi 

vizsgák, záróvizsgák, érettségit követő képesítő szakvizsgák), valamint szakmai alkalmassági 

vizsgák céljából, 

c) újrakezd a nyelviskolai oktatás állami nyelvvizsga elvégzése céljából, 

d) újrakezd az iskolai klubok üzemelése, amennyiben a fenntartó így dönt,  

e) újrakezd a gyermekétkezési intézmények üzemelése.  

1. Az oktatás rendkívüli felfüggesztése óvodákban és sajátos nevelési igényű gyermekek 

számára létesített óvodákban tovább tart, amennyiben a fenntartó az óvoda megnyitásáról 

dönt és 



 1. 1. a gyermek törvényes képviselője nem mutat érdeklődést a gyermek óvodai 

nevelése iránt a gyermek egészségét féltve, vagy 

 1. 2. a gyermek törvényes képviselője érdeklődik a gyermek óvodai nevelése iránt, de 

a gyermeket nem lehet az óvodában elhelyezni korlátozott férőhely miatt.  

2. Az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztése alapiskolákban és sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára létesített alapiskolákban tovább tart, amennyiben 

 2. 1. az 1. – 5. évfolyam tanulójáról van szó, a fenntartó az iskola megnyitásáról dönt 

és a gyermek törvényes képviselője nem mutat érdeklődést a gyermek iskolai nevelése és 

oktatása iránt a gyermek egészségét féltve, vagy  

 2. 2. az 1. – 5. évfolyam tanulójáról van szó, a fenntartó az iskola megnyitásáról dönt 

és a gyermek törvényes képviselője érdeklődik a gyermek iskolai nevelése és oktatása iránt, 

de a gyermeket nem lehet az iskolában elhelyezni korlátozott férőhely miatt.  

3. A fenntartó szabja meg a törvényes képviselő érdeklődése kifejezésének módját és 

időpontját a gyermek vagy a tanuló óvodába, sajátos nevelési igényű gyermekek számára 

létesített óvodába, alapiskolába, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített 

alapiskolába való elhelyezéséhez.  

4. A fenntartó az alábbi kritériumok alapján dönt a gyermekek és tanulók óvodai, illetve 

iskolai elhelyezéséről 

 4. 1. egészségügyi alkalmazottak, a Rendőri testület tagjai, a Tűzoltó- és 

Mentőszolgálat tagjai, a Tt. 138/2019 Törvény a pedagógiai alkalmazottakról és a 

szakszolgálati dolgozókról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről által 

meghatározott pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

gyermekei,  

 4. 2. munkahelyen dolgozó szülők gyermekei, 

 4. 3. azok a gyermekek, akik 2020. szeptember 1-jétől tankötelesek 

 4. 4. további, a fenntartó által megszabott kritériumok.  

5. A gyermekeket óvodába, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített 

óvodába legfeljebb 15 fős csoportokban lehet elhelyezni. 

6. A gyermekeket alapiskolába, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített 

alapiskolába legfeljebb 20 fős csoportokban lehet elhelyezni. 

7. Az óvoda, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített óvoda ápolási 

segély nyújtása céljából a területileg illetékes járási hivatalnak adatokat nyújt a Szociális 

Biztosító által megszabott mértékben és móddal az óvoda, illetve sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára létesített óvodában elhelyezett gyermekekről a következő időpontokban:  

 7. 1. a 2020. június 30-án aktuális adatokat 2020. július 3-ig; a kerületi székhelyen 

lévő járási hivatal 2020. július 10-ig adja át az adatokat a Szociális Biztosítónak, 



 7. 2. a 2020. július 31-én aktuális adatokat 2020. augusztus 3-ig; a kerületi 

székhelyen lévő járási hivatal 2020. augusztus 10-ig adja át az adatokat a Szociális 

Biztosítónak, 

 7. 3. a 2020. augusztus 31-én aktuális adatokat 2020. szeptember 3-ig; a kerületi 

székhelyen lévő járási hivatal 2020. szeptember 10-ig adja át az adatokat a Szociális 

Biztosítónak.  

8. Az alapiskola, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített alapiskola 

ápolási segély nyújtása céljából a területileg illetékes járási hivatalnak adatokat nyújt a 

Szociális Biztosító által megszabott mértékben és móddal az alapiskolába, illetve sajátos 

nevelési igényű gyermekek számára létesített alapiskolába helyezett tanulókról: a 2020. 

június 30-án aktuális adatokat 2020. július 3-ig nyújt be. A kerületi székhelyen lévő járási 

hivatal 2020. július 10-ig adja át az adatokat a Szociális Biztosítónak.  

9. Az iskolák igazgatói továbbra is biztosítják a távoktatást a 6. – 9. évfolyam tanulói 

számára, illetve azon 1. – 5. évfolyam tanulói számára, akik nem helyezkedtek el az 

iskolában, olyan mértékben és formában, amelyt az iskola az iskola személyi és technikai 

lehetőségei megengednek.  

10. Az iskolákban és oktatási intézményekben folytatott nevelést és oktatást a megfelelő 

jogszabályok és határozatok rendelkezései irányítják, kivéve, ha ez a határozat másképp 

rendelkezik. 

Indoklás:  

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere a Szlovák 

Köztársaság Közegészségügyi Hivatala OLP/2576/2020 számú intézkedése alapján 2020. 

március 26-án a 2020/10610:1-A1030 számú határozattal  

– 2020. március 30-tól visszavonásig felfüggesztette az iskolai oktatást 

– 2020. március 30-tól visszavonásig felfüggesztette az oktatási intézmények működését; a 

működés felfüggesztése nem vonatkozott a diagnosztikai központokra, a reedukációs 

központokra és az iskolaszanatóriumokra. 

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a 2020. május 22-én elfogadott 

OLP/4204/2020 számú intézkedése által kiterjesztette a Tt. 355/2007 24. § szerinti gyermek- 

és ifjúsági intézmények bezárását illető kivételt, amelyet a 2020. május 19-én elfogadott 

OLP/4083/2020 számú intézkedés rendelt el, az e határozat rendelkező részében említett 

iskolákra és iskolai intézményekre.  

 

Branislav Gröhling 

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere 


