
ROZHOVOR SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM 
SLAVOMÍROM PARTILOM

Ešte pred mesiacom ste pôsobili ako riaditeľ školy, dnes sa dá povedať že ste jedným z ľudí, ktorí 
celé školstvo riadia – ako túto zmenu zvládate?
Musím sa priznať, že to nebolo jednoduché. Vedeniu školy som sa venoval naplno a s nadšením, neodchádzalo 
sa mi odtiaľ preto jednoducho. Zároveň to ale vnímam ako svoju veľkú výhodu, pretože pri každom jednom 
rozhodnutí a zavedení opatrenia ministerstva si situáciu premietam do reálneho života a pýtam sa sám seba, 
aké by to malo dopady na mňa, ako riaditeľa a na žiakov mojej školy. Myslím si, že vďaka tomu som schopný 
reálne zhodnotiť dopady jednotlivých krokov a pomáha mi to aj s preklenutím tohto prechodného obdobia. 

Ako štátny tajomník sa venujete oblasti inklúzie, národnostnému školstvu a celoživotnému 
vzdelávaniu. Ktorá z nich je Vám najbližšia? 
Osobnú skúsenosť a asi najintenzívnejšiu mám najmä s oblasťou inklúzie, nakoľko som doteraz pôsobil 
v prostredí, v ktorom je aj vysoké zastúpenie detí a rodín z marginalizovaných rómskych komunít aj 
zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. 
Aj ja sám som na škole mal podporný inkluzívny tím a mal som možnosť vidieť jeho výsledky v praxi.
S oblasťou národnostného školstva som doposiaľ prichádzal do kontaktu pomerne málo, o to viac sa však 
teším, že na sekcii národnostného a celoživotného vzdelávania, ktorú mám pod sebou, pracujú absolútni 
odborníci, ktorí sú nie len zapálení pre túto oblasť školstva, ale sú priamo z praxe.
Úprimne však priznám, že najbližšia mi je oblasť celoživotného vzdelávania, v rámci ktorého môžeme 
začať hovoriť už pri odbornom vzdelávaní na stredných školách, pri následnom uplatnení na trhu práce, 
či prípadnej rekvalifi kácii, atď. Už aj za tú krátku  dobu, počas ktorej som vo svojej funkcii, som mal možnosť 
absolvovať množstvo inšpiratívnych a konštruktívnych stretnutí na túto tému.

Keď hovoríte o množstve konštruktívnych stretnutí, viete si spomenúť na nejaké konkrétne, ktoré 
Vám utkvelo v pamäti?
Takých bolo určite viac, môžem však spomenúť aspoň niektoré z nich. Z hľadiska vnútroštátnej politiky ma 
veľmi zaujala téma individuálnych vzdelávacích účtov, ktoré budeme pripravovať v spolupráci s rezortom 
práce, rezortom investícií a ďalšími partnermi. V skratke pôjde o systém, v ktorom každý pracujúci človek 
nad 18 rokov bude mať možnosť zapojiť sa do akreditovaného kurzu vzdelávania podľa vlastného výberu 
a nebude si to musieť hradiť z vlastných fi nancií.
Zo stretnutí so zahraničnými partnermi bolo veľmi obohacujúce stretnutie s riaditeľom Svetovej banky 
pre náš región, na ktorom sme spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, pánom Jánom Herom 
otvorili možnosť budúcej spolupráce so Svetovou bankou v oblasti cielenej odbornej výučby a uplatnenia 
na trhu práce najmä pre žiakov z MRK.

Aké priority ste si stanovili pri nástupe do kresla štátneho tajomníka?
Musím povedať, že som si nestanovil žiadne konkrétne priority, s ktorými som do funkcie išiel. Mal som 
predbežný obraz o tom, čo ma tu bude čakať, čo bude mojou úlohou a s postupom času mám pocit, že sa 
skôr vyjasňujú línie mojej práce, ktorých by som sa chcel držať. V prvom rade je to vykonateľnosť opatrení, 
ktoré zavádzame - aby mali zmeny reálny prínos pre učiteľov a deti v školách. Ďalej je to udržateľnosť 
a  systémovosť – aj napriek tomu, že som nastúpil až v druhej polovici volebného obdobia, by som bol 
rád, keby cez moje ruky neprechádzali len jednorazové a dočasné aktivity. Najdôležitejším faktorom však 
pre mňa stále zostáva odozva a spätná väzba od terénu a otvorená komunikácia s kolegami z praxe.

Prednedávnom ste oceňovali oduševnené učiteľky, ktoré vzdelávajú budúcich mladých vedcov. 
Ak by ste mohli, ktoré ich vlastnosti by ste chceli preniesť na všetkých učiteľov?
Áno, mal som tú česť zastupovať ministerstvo na odovzdávaní Ceny Dionýza Ilkoviča a som veľmi rád, že som 
túto možnosť dostal. Nominovaní, aj ocenení, lepšie povedané ocenené, učiteľky, sú stelesnením všetkých 
pozitívnych vlastností, ktoré by mal podľa mňa pedagóg mať. Tu nehovorím len o odbornosti, hovorím 
o zápale, s akým odovzdávajú svoje vedomosti a aj kus seba svojim žiakov, hovorím o odhodlaní a motivácii 
robiť prácu navyše, a najmä o tom, že sú pre svojich žiakov vzorom a inšpiráciou v tom najlepšom zmysle 
slova.

Počas Európskeho kongresu o výchove ku globálnemu občianstvu bola predstavená 
aj Stratégia globálneho vzdelávania pre SR na roky 2022 – 2030 z dielne rezortu školstva. 
Mohli by ste ju predstaviť? 
Globálne vzdelávanie je v mnohých krajinách stále veľkou neznámou. Situácia je, žiaľ, rovnaká aj 
na Slovensku. Úplne v skratke a jednoducho by sme mohli povedať, že globálne vzdelávanie nás má lepšie 
pripraviť na zvládanie výziev, ktoré so sebou prináša súčasný globalizovaný svet.
Školstvo na celom svete musí meniace sa podmienky dnešného sveta refl ektovať v obsahu vzdelávania, 
v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. 
Aj v systéme vzdelávania je preto potrebné položiť väčší dôraz na rozvoj tých spôsobilostí a kompetencií, ktoré 
napomáhajú ľuďom nielen pochopiť príčinu a podstatu globálnych výziev, porozumieť novým prístupom 
k ich riešeniu a prijímať ich na základe kritickej analýzy, ale ich aj motivujú k aktívnej participácii na tvorbe 
takýchto riešení a ich praktickej realizácii. Presne to má za úlohu nová Stratégia globálneho vzdelávania pre 
SR na roky 2022 – 2030 z dielne rezortu školstva.
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DSZSU je účelové zariadenie MŠVVaŠ SR 
v Trenčianskych Tepliciach na úrovni hotela★★★. 
Ponúkame pre zamestnancov rezortu rôzne 
pobytové balíčky a ďalej aj rôzne kongresové 
a iné služby (teambuildingy, semináre, oslavy 
jubileí, športové sústredenia atď.). Podrobnosti 
o našom zariadení nájdete na www.dszsu.sk.

Romantický wellness pobyt pre dvoch 
v apartmáne Hotela DSZSU★★★ Viac info tu

Romantický wellness pobyt pre dvoch 
v izbe štandard Hotela DSZSU★★★ Viac info tu

Wellness pobyt “Dámska jazda” Viac info tu

Vianočný pobyt na 3 noci Viac info tu

Pobytové balíčky Domova Speváckeho zboru slovenských  
učiteľov (DSZSU) v Trenčianskych Tepliciach pre pedagogických  
aj nepedagogických pracovníkov rezortu školstva:

POBYTOVÉ
BALÍČKY

AKTUÁLNE

Poznáme laureátov ocenenia  
Cena za vedu a techniku

Devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT) po dvoch pandemických rokoch 
opäť vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení  Cena za vedu 
a  techniku. Podujatie sa uskutočnilo  11. novembra 2022  v  priestoroch Zážitkového centra vedy 
Aurelium CVTI SR v Bratislave za účasti pozvaných hostí. Cena za vedu a techniku sa odovzdávala 
v piatich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Celoživotné 
zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. Na slávnostnom 
galavečere sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník pre vedu, výskum a  vysoké 
školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák a generálny riaditeľ CVTI 
SR  Ján Kyselovič, zástupcovia hodnotiacej komisie, SAV, akademického sektora, zástupcovia 
organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri TVT 2022 a ďalší.
 

Zoznam laureátov nájdete TU

SVIATOK SLOVENSKÉHO VESMÍRNEHO 
SEGMENTU
V dňoch 22. a 23. novembra sa v Paríži usku-
točnilo Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej 
agentúry (ESA) za účasti ministrov členských 
a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov 
a pozorovateľov. Slovensko sa na tomto zasad-
nutí zúčastnilo po prvýkrát ako pridružený člen. 
Okrem voľby predsedu Rady ESA na minister-
skej úrovni sa tak mohlo po prvýkrát podieľať 
aj na schvaľovaní programov, misií a rozpočtu 
agentúry.
Slovenská republika je od 13. októbra 2022 pridru-
ženým členom ESA a podieľa sa tak na kľúčových 
udalostiach v rozhodovaní agentúry. Cieľom mi-
nisterskej Rady ESA bolo určenie ďalšieho smero-
vania agentúry a schválenie finančných prostried-
kov na prebiehajúce a  budúce programy a misie 
ESA v  rámci trojročného rozpočtového obdobia 
agentúry v rokoch 2023 - 2025.  Ministri, ako na-
jvyšší zástupcovia členských štátov, udelili počas 
tohto stretnutia agentúre ESA a jej generálnemu 
riaditeľovi mandát na stanovenie priorít agentú-
ry za účelom reakcie na globálne výzvy, ktorým 
v  súčasnosti čelí Európa, prostredníctvom ciele-
ných vesmírnych opatrení a riešení. „Členstvo Slo-
venska v  ESA je veľmi dôležité. Nesmieme v  oblasti 
vesmírneho výskumu a vývoja vesmírnych techno-
lógií zaostať. Jednoducho je to segment s najväčšou 

perspektívou a najvyššou pridanou hodnotou. Su-
sedné krajiny už majú skúsenosti a evidenciu o tom, 
aký pozitívny vplyv má vesmírny sektor na ich hos-
podárstvo vďaka zapojeniu technologických firiem, 
generovaniu inovatívnych startupov a  prepojeniu 
výskumníkov s biznisom. Keby sme túto oblasť zane-
dbali, tak by naozaj hrozilo, že zostaneme na úrovni 
montážnej haly,“ uviedol vedúci slovenskej delegá-
cie na zasadnutí, minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Ján Horecký.

6. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča – ocenenia pre 
učiteľov, ktorí vychovávajú slovenskú vedeckú elitu
Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi 
v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina 
žiakov. Pani učiteľky ich v  rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú 
najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé 
učiteľky a  učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti 
v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z desiatok nominovaných z celého Slovenska.

Zo 43 nominácií sa tento rok finalistkami stali učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová 
z  Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. ročníka sa stala pani učiteľka Mariana Straková z  Gymnázia Vojtecha 
Mihálika v Seredi, kde vyučuje biológiu. Ceny za rezort školstva odovzdal štátny tajomník Slavomír Partila.

Zľava: štátny tajomník Slavomír Partila a ocenené učiteľky Gabriela Podracká, Mariana Straková, Ľubomíra Krajčová

Zľava: talianska astronautka Samantha Cristoforetti a Ján Horecký

Zľava: Ján Horecký a generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

Slovákov si myslí, že naše vzdelávanie 
nedostatočne rozvíja kritické myslenie.

Slovákov si myslí, že súčasný spôsob 
vzdelávania potrebuje zmenu.

Slovákov si myslí, že kvalitné vzdelávanie  
je základom pre dobre fungujúcu krajinu.

Slovákov si myslí, že súčasný spôsob vzdelávania 
nie je kvalitný a dostačujúci pre výzvy 21. storočia.

52%

82%

88%

55%

KURIKULÁRNA REFORMA

Preto pripravujeme reformu obsahu vzdelávania, ktorej cieľom je posilnenie kritického myslenia, hod-
notového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností. Deti sa nebudú učiť kritické myslenie, ale budú 
sa učiť kriticky myslieť.
Zmeny sa prejavia aj v tom, že deti budú vedieť uplatniť naučené poznatky z ktoréhokoľvek predmetu 
v praktickom živote. Recitovanie poučiek nahradí prepojenie poznatkov s reálnym svetom.
Moderné školské štandardy Vzdelávanie 21. storočia pripravia deti premýšľať a konať na základe zís-
kaných vedomostí a znalostí. Zníži sa kvantita učiva v prospech zvýšenia kvality učiva. Žiaci sa budú 
pripravovať pre povolania, ktoré dnes poznáme a zároveň tak, aby boli schopní prispôsobiť sa zme-
nám a výzvam 21. storočia.
 Zdroj dát: NIKA; Výskum sa uskutočnil na vzorke 1 000 respondentoch v priebehu augusta 2022.

    # Poďme spoločne zmeniť školu

Kreslo štátneho tajomníka pre 
vedu, výskum a vysoké školstvo 
obsadil Michal Fedák
Novým štátnym tajomníkom pre vedu, výs-
kum a vysoké školstvo sa stal Michal Fedák. 
Do funkcie nastúpil 7. novembra. Vysoko-
školské prostredie, rovnako ako veda a výs-
kum sú mu blízke aj vďaka jeho doterajšiemu 
pôsobeniu v Slovenskej akademickej infor-
mačnej agentúre (SAIA), kde od roku 2019 
pôsobil ako riaditeľ. Rovnako ako minis ter 
školstva Ján Horecký a  štátny tajomník Sla-
vomír Partila, je skúseným manažérom a pra-
coval ako učiteľ na viacerých školách, vyučo-
val prevažne nemecký jazyk.

Prvá zahraničná cesta ministra školstva viedla do Fínska
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký navštívil počas svojej prvej zahraničnej 
cesty Fínsko. Práve táto krajina je považovaná za jedného zo svetových lídrov v oblasti vzdelávacích 
systémov. Témou návštevy bola kurikulárna reforma, ktorú v tomto období pripravuje slovenský 
rezort spolu s kľúčovými aktérmi vo vzdelávaní a takisto aj bezpečnosť na školách a prevencia 
proti extrémizmu. V rámci pracovnej cesty sa Ján Horecký stretol s fínskou ministerkou školstva 
Li Andressonovou a ministrom pre vedu a kultúru Petri Honkonenom, navštívil Fínsku národnú 
agentúru pre vzdelávanie (Finnish National Agency for Education) a takisto aj Základnú všeobecnú 
školu Pohjois-Tapiola koulu.

Certifikát CAF – lepší 
a efektívnejší
Dlhodobá snaha o zlepšenie a zmoder-
nizovanie ministerstva školstvo je už 
aj na papieri. V  pondelok 14.11.2022 
minis ter školstva oficiálne prevzal cer-
tifikát kvality Effective CAF User (ECU) 
z  rúk predsedníčky Úradu pre nor-
malizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Kataríny Surmíkovej Tatranskej. Práve 
Úrad priemyselného vlastníctva SR od 
1. januára 2019 participuje na národ-
nom projekte zavádzania a podpory 
manažérstva kvality v organizáciách ve-
rejnej správy, konkrétne implementuje 
model CAF (z angl. Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality). Cieľom 
modelu ako európskeho modelu komplexného manažérstva kvality, využívanom vo verejnom sektore, 
je samohodnotenie organizácie a jej kontinuálne zlepšovanie v každej oblasti svojho pôsobenia.

Študenti zo 16. novembra 
1989 si symbolicky zopakovali 
pochod, prvýkrát sa pridal  
aj minister školstva
Minister školstva Ján Horecký sa stretol 
s bývalými študentmi, ktorí organizo-
vali v Bratislave protestný pochod proti 
komunistickému režimu v  Českoslo-
vensku už 16. novembra 1989. 
Následne sa bývalí aj súčasní študenti 
vydali na pochod mestom po trase, ka-
diaľ protestujúci dav demonštratívne 
prešiel aj pred 33 rokmi.

17. NOVEMBER - DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU
Nežná revolúcia pred 33 rokmi otvorila cestu k slobode, impulz k zme-
nám iniciovali študenti. Dátum 17. november sa spája s Medzinárodným 
dňom študentstva. Tento deň si však pripomíname aj ako Deň boja za 
slobodu a demokraciu. Pri tejto príležitosti sa minister školstva Ján Ho-
recký spojil cez videohovor spred Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského na Gondovej ulici v Bratislave so svojím českým partnerom, Vladi-

mírom Balašom, ktorý sa pripojil 
z pražskej Národnej triedy. 
Následne sa Ján Horecký presu-
nul k Pamätníku obetiam komu-
nistického režimu na Cintoríne 
Vrakuňa, kde spolu so štátnym 
tajomníkom pre vedu, výskum 
a  vysoké školstvo Michalom Fe-
dákom položili veniec.

Projektový šprint
Umožnil školám počas minulého školského roka testovať 
vlastné inovatívne metódy  využívania  digitálnych tech-
nológií pri zavádzaní zmien vo vyučovaní. Cieľom pro-
jektu bolo dať im ďalší impulz k digitálnej transformácii, 
ktorú rozhýbala pandémia a využiť ju na postupné zlep-
šovanie študijných výsledkov žiakov či znižovanie rozdie-
lov medzi nimi: 
• Inštitút vzdelávacej politiky  začal pripravovať projekt 

spoločne so Svetovou bankou v máji 2021, záujem škôl 
bol veľký, 

• na základe vyplnených dotazníkov bolo vybraných do prvej a druhej vlny projektu 6 škôl,
• spoločne so školami sa vytvorili tímy, identifikovali sa slabé miesta a možnosti zlepšovania sa, 
• školské tímy si nastavili reálne, ale hlavne merateľné ciele, 
• priebežným vyhodnocovaním ako aj odstraňovaním rôznych prekážok sa školám podarilo ich zme-

ny dosiahnuť.  
Metódu, postup, výsledky, ale hlavne odporúčania spracoval IVP do manuálu, ktorý môžu aj ďalšie 
školy využiť pri zavádzaní zmien aj s ohľadom na pripravované reformy v oblasti vzdelávania. 

ZMENA FINANČNÝCH PÁSIEM

Ministerstvo školstva navyšuje finančné pásma pre školské stravovanie. Finančné pásma predstavujú 
náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje 
MŠVVaŠ SR. Finančné pásma pre školské stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Tou druhou 
časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ.
Navýšenie finančných pásiem pre školské stravovanie je mimoriadne dôležité, a to z dôvodu zachovania 
požadovanej kvality pri príprave jedál v zariadeniach školského stravovania. Pôvodne boli v platnosti 
tri finančné pásma, od 1. 1. 2023 bude v platnosti päť nových finančných pásiem. Zmena nastane 
aj pri dospelých stravníkoch. Od 1. 1. 2023 budú zamestnanci škôl, školských zariadení a iné fyzické 
osoby súčasťou finančných pásiem „B“, (ktoré sú oproti bežným finančným pásmam „A“ navýšené 
o cca 20 %) z dôvodu možnosti navýšenia hmotnosti mäsovej zložky v rámci hlavných jedál.
Na zmenách sa dohodli s ministrom školstva predstavitelia SK8, ZMOS, ÚMS.
 Viac informácií je zverejnených na webe rezortu školstva nájdete TU

V SKRATKE

Viac informácií nájdete na: Projektový šprint

26. 11. 2022
Výročný koncert pri príležitosti 75. výročia 
založenia zboru

26. 11. 2022
Webinár zameraný na rozvíjanie mediálnej 
gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských 
školách.

29. 11. 2022
Seminár v rámci projektu osobnosti slovenskej 
politiky a extrémizmus

30. 11. 2022
CZ – SK informačný deň  
k výzve ERA

NEPREHLIADNITE

HODINA KÓDU JE SPÄŤ!
Najväčšia celosvetová kampaň na podporu programovania Hour of Code, alebo Hodina programo-
vania, je späť! Aj tento rok môžete zapojiť svoju školu a vyskúšať si, aké je to byť programátorom.

Čo je Hodina kódu?
Projekt Hodina kódu začal ako jednohodinový úvod do informatiky. Bol navrhnutý tak, aby demystifikoval 
programovanie, zapojil viac ľudí do oblasti informatiky a poukázal na to, že základy programovania sa 
môže naučiť ktokoľvek. Odvtedy sa z neho stalo celosvetové hnutie, ktorého súčasťou je všetko od jed-
nohodinových programovacích aktivít až po rozličné komunitné projekty.

Kedy sa začína Hodina kódu?
Podujatie Hodina kódu sa koná každý rok počas Týždňa informatiky. V roku 2022 sa Týždeň informatiky 
bude konať 5. až 11. december, no vy môžete organizovať podujatia v rámci Hodiny kódu kedykoľvek 
počas roka. Týždeň informatiky sa koná na počesť narodenín počítačovej priekopníčky admirálky Grace 
Murray Hopperovej, ktorá sa narodila 9. decembra 1906.

Ako sa môžeme zapojiť?
Viac informácií o tejto kampani nájdete na jej oficiálnej stránke Code.org. V sekcii „Časté otázky“ získate 
odpovede na to ako a kedy sa zapojiť a tiež praktické rady čo si na Hodinu kódu pripraviť.

Pre viac informácií kliknite na odkaz: www.planobnovy.sk

Desatoro 
riešení
pre správcov verejných budov

⁄ ako efektívne a rýchlo 
znížiť spotrebu energií 
hlavne na vykurovanie ⁄

 1. Osadenie inteligentného systému merania  
 spotreby energií v budove
 2. Zavedenie systémov efektívneho riadenia  
 a regulácie energií
 3. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 4. Osadenie termostatických hlavíc
 5. Zateplenie podkrovia alebo strechy
 6. Zateplenie rozvodov tepla v budove
 7. Informačná kampaň alebo školenie  
 o možnostiach úspor energie medzi  
 zamestnancami
 8. Zníženie teploty v neobsadených  
 vykurovaných priestoroch
 9. Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie
10. Výmena starého osvetlenia za úsporné  
 LED svietidlá

Rezort školstva v predchádzajúcich mesiacoch inten-
zívne pracoval na najväčšom digitálnom skoku v jeho 
histórii. Tento týždeň sme spustili proces verejné-
ho obstarávania technológií. Je to proces, ktorý nie 
je len o obstaraní technológií. Snažíme sa poňať ho 
komplexne a reflektovať na reálne potreby v školstve, 
na potreby reálnych ľudí, ktorým majú technológie po-
môcť pracovať efektívne na úrovni očakávaní digitálnej 
doby, ktorú žijeme. 
Nákup technológií prebieha formou dynamického ná-
kupného systému (DNS) v niekoľkých vlnách. Techno-
lógie sú obstarávané na základe vyhodnoteného au-
ditu digitálnych technológií a jednotlivých ucelených 
požiadaviek učiteľov za školu z predobjednávok (do-
tazníka) realizovaných v rámci NP edIT. Vzhľadom na 
rozsah plánovanej investície sme procesy nastavili pre 
čo najväčší počet uchádzačov, aby bol proces obsta-
rávania transparentný a nediskriminačný. Verejné ob-
starávanie je zároveň procesne pripravené aj na spus-
tenie implementácie investície do technológii v rámci 
Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.
Prioritne budú uspokojené požiadavky na zabezpeče-

nie technického vybavenia v krajoch a školách, ktoré:
podľa prieskumu IVP vyšli ako najkritickejšie s ohľa-
dom na schopnosť zabezpečiť dištančné vyučovanie,
promptne zareagovali na Audit digitálnych technológií, 
zabezpečili kompletné vyplnenie vyššie uvedeného 
učiteľského dotazníka (vyplnenie všetkými učiteľmi).

PROJEKT DIGITALIZÁCIE ŠKOLSTVA 
NABERÁ REÁLNE KONTÚRY

Viac informácií nájdete TU
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