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     HATÁROZAT 

 

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere a Tt. 245/2008-as, 

a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (a 

továbbiakban „közoktatási törvény“) szóló törvény 150. paragrafusának 8. bekezdése értelmében 

így határoz: 

 

1. Az őszi szünet a 2020/2021-es tanévben minden iskolában 2020. október 30-án, 

valamint november 2-án, 6-án és 9-én valósul meg. 

 

2. 2020. október 26-tól visszavonásig elrendeli az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztését 

a) az alapiskolákban az 5-9. évfolyamot látogató tanulók számára, 

b) a sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített alapiskolákban az 

 5-10. évfolyamot látogató tanulók számára, 

c) a középiskolákban, 

d) a sajátos nevelési igényű gyermekek számára létesített középiskolákban, 

e) a nyelviskolákban, 

f) a művészeti alapiskolákban, 

 

ahol az iskolaigazgatók biztosítják a tanulók, valamint a hallgatók számára a távoktatást. 

 

3. 2020. október 26-tól visszavonásig elrendeli 

a) a szabadidőközpontok működésének rendkívüli felfüggesztését; 

a szabadidőközpontok igazgatói a feltételek és lehetőségek alapján 

biztosítják a szabadidős oktatást távoktatás formájában, 

b) a nevelő-oktató tevékenység, valamint az iskolai kollégiumokban történő 

elszállásolás és étkezés biztosításának rendkívüli felfüggesztését a 2-es pont 

a, b, c és d betűkkel jelölt alpontjai alapján említett iskolákat látogató diákok 

számára, 

c) a gyermekétkeztetési intézményekben nem teszi lehetővé az ételek és italok 

fogyasztását, valamint kiadását a 2-es pont a, b, c és d betűkkel jelölt 

alpontjai alapján említett iskolákat látogató diákok számára, 



d) az iskolákban és gyermek- és ifjúsági létesítményekben a szakköri 

foglalkozások rendkívüli felfüggesztését; az iskolaigazgatók a feltételek és 

lehetőségek alapján biztosítják a szabadidős oktatást távoktatás formájában. 

   
 

4. A 2020/2021-es tanévben a közoktatási törvény 28. §-ának (16) bekezdése, 30. §-ának (7) 

bekezdése, illetve  33. §-ának (12) bekezdése értelmében megszervezhető 

tevékenységeket nem szabad megszervezni, de leginkább a 

a) kirándulásokat és  tanulmányi kirándulásokat, 

b) sporttanfolyamokat és iskolai sportversenyeket, 

c) természeti iskolában való tartózkodásokat és tevékenységeket, 

d) élet- és egészségvédelmi tanfolyamokat, 

e) mozgásos tevékenységeket a természetben,  

f) szaunázást, 

g) nyitott napokat, 

 

  egészen visszavonásig.  

 
 

5. A 2020. október 11-i 2020/17294:1-A1810 – es számú határozat hatályát veszti.  
 

 

Az iskolákban és oktatási intézményekben a nevelésre és oktatásra a hatályban levő jogszabályok 

és határozatok rendelkezései vonatkoznak, amennyiben ez a határozat nem rendelkezik másként. 

 

Indoklás:  

 

Az iskolákban folyó tanításnak, valamint az oktatási intézmények üzemeltetésének rendkívüli 

felfüggesztése a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020. október 22-i 678. számú határozatából 

adódik, mely a szabad mozgás korlátozását rendeli el. 

 

A tanév szervezésének szempontjából meghatározó tanítási szünetek időpontjai a Szlovák 

Köztársaság lakosságának azon országos tesztelésének előkészítésével és megvalósításával 

összefüggésben vannak meghatározva, mely a Szlovák Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának 

szervezésében valósul meg a COVID-19 járvány terjedéséből adódóan, a szükségállapot idején, a 

Szlovák Köztársaság Kormányának 2020. október 18-i 665. számú rendeletével összhangban.  
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