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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

VAŠE TIPY A NÁMETY
POSIELAJTE NA EMAILOVÚ ADRESU

tipy@minedu.sk

Website LinkedIn Facebook Instagram YouTube

ROZHOVOR

AKTUÁLNE

ROKOVANIE RADY EÚ V BRUSELI
Ministri členských štátov EÚ, zodpovední za 
vzdelávanie, mládež, či šport sa v Bruseli sa 
venovali okrem inklúzie a vzdelávania ukra-
jinských žiakom aj vzdelávaniu v digitálnom 
prostredí, lebo tzv. digitálna gramotnosť je 
nevyhnutným nástrojom pre získanie povo-
lania a úspechu v modernom svete. 

Minister školstva Ján Horecký upozornil, že 
mladí ľudia na jednej strane ťažia z výhod di-
gitálnych aplikácií, na strane druhej sú však 
vystavení rôznym nástrahám, hrozbe bublín 
na sociálnych sieťach a preferovaniu virtuál-
nych priateľstiev pred ozajstnými.
„Výzvou správneho uchopenia digitálnej gra-
motnosti je, aby to bol užitočný nástroj, dobrý 
sluha a nie zlý pán. Digitálna gramotnosť má 
slúžiť na to, aby sa veci vybavili efektívne, aby 
sa žiaci vedeli vyjadrovať kriticky, popasovať 
sa so zdrojmi a ich hodnovernosťou,“ vysvetlil.
Veľkú výzvu podľa neho predstavuje aj to, ako 
sa po skončení vojny ukrajinskí žiaci vrátia 
domov. Prídu z krajín s rôznymi vzdelávacími 
systémami a to pre kompatibilitu ukrajinské-
ho vzdelávacieho systému bude veľký nápor 
a je tu hrozba „stratenej generácie“. (tasr)

MINISTER ŠKOLSTVA SA STRETOL  
S DEKANMI FAKÚLT, KTORÍ 
PRIPRAVUJÚ BUDÚCICH UČITEĽOV
Ministerstvo odštartovalo verejnú kon-
zultáciu kurikulárnej reformy a v tejto 
súvislosti sa zástupcovia rezortu stretli 
s  dekanmi fakúlt, ktoré pripravujú budú-
cich učiteľov, aby ich informovali o pripra-
vovaných zmenách. V rámci komponentu 
7 Plánu obnovy a odolnosti SR sa predpo-
kladajú zmeny v  študijných programoch 
v  študijnom odbore učiteľstvo a pedago-
gické vedy. 

Ministerstvo v tejto súvislosti pripravilo návrh 
novely vyhlášky, v rámci ktorého sa komplet-
ne upravil opis vedomostí a zručností absol-
ventov podľa jednotlivých stupňov štúdia pre 
budúcich učiteľov. V súčasnosti je na Sloven-
sku 24 fakúlt, ktoré budúcich učiteľov pripra-
vujú. 
Vyhláška taktiež reflektuje zmenu v chápaní 
aprobácie učiteľských študijných programov, 
ku ktorej došlo novelizáciou zákona o vyso-
kých školách. Pojem aprobácia by sa podľa 
návrhu už nemusel chápať ako kombinácia 
dvoch predmetov, ale rozšíril by sa vo vhod-
ných prípadoch aj na vzdelávacie oblasti. 
V procese prípravy sa tvoria aj kritériá, podľa 
ktorých bude ministerstvo posudzovať ná-
vrhy študijných programov ešte pred tým, 
než budú akreditované. Pre tvorbu nových 
študijných programov bude vyhlásená vý-
zva, ktorá bude financovaná z Plánu obnovy 
a odolnosti SR.

VEREJNÁ KONZULTÁCIA PROJEKTU NOVÉHO 
KURIKULA PRE VŠETKY CYKLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR a Národný inštitút vzdelávania  
(NIVAM) sprístupnili na webových strán-
kach vzdelavanie21.sk verejnú konzultáciu  
k projektu nového kurikula pre všetky cykly. 
Pripomienkovacie konanie zásadnej obsa-
hovej a systémovej reformy pod názvom Vz-
delávanie 21. storočia bolo prístupné nielen 
odborníkom na vzdelávanie a učiteľom, ale 
aj širokej verejnosti.
Projekt nového kurikula nadväzuje na do-
kument Východiská zmien v kurikule zá-
kladného vzdelávania, ktoré boli verejnosti 
predstavené v januári tohto roka. Dokument 
obsahuje konkrétne ciele výchovy a vzde-
lávania, profil absolventa, rámcové učebné 
plány, či vymedzenie prierezových gramot-
ností, ktoré budú integrované vo všetkých 
vzdelávacích oblastiach. Pri tvorbe nového 
štátneho vzdelávacieho programu (NIVAM) 
čerpal aj zo skúseností krajín ako Nemecko, 
Estónsko alebo Portugalsko. Na Slovensku 
je do prípravy nového obsahu vzdelávania 
na základných školách zapojených viac ako 
300 odborníkov. MŠVVaŠ SR a NIVAM pripra-
vili nový on-line nástroj, ktorý umožnil vy-
sloviť verejnosti – učiteľom, odborníkom na 
vzdelávanie, ale aj rodičom – svoje pripomi-
enky, návrhy a nápady. Verejná konzultácia 
bola sprístupnená na webových stránkach  
vzdelavanie21.sk.
„Cieľom reformy obsahu vzdelávania je posil  -
nenie kritického myslenia, hodnotového vz-
delávania a rozvoj digitálnych zručností. Zme-
ny sa prejavia aj v tom, že deti budú vedieť 
uplatniť naučené poznatky z ktoréhokoľvek 

predmetu v praktickom živote. Recitovanie 
poučiek nahradí prepojenie poznatkov s re-
álnym svetom. Žiaci sa budú pripravovať pre 
povolania tak, aby boli schopní prispôsobiť sa 
zmenám a výzvam 21. storočia,“ priblížil mini-
ster školstva Ján Horecký.
Aby sa reforma dostala do samotných tried 
škôl, je potrebná aj príprava učiteľov na zme-
ny, ktoré školstvo čakajú. Práve preto rezort 
školstva postupne zriaďuje Regionálne centrá 
podpory učiteľov a zameriava sa aj na prípra-
vu budúcich pedagógov na vysokých školách. 
Ďalším strategickým dokumentom, ktorý má 
vplyv na vzdelávanie učiteľov je Akčný plán 
informatizácie a  digitálnej transformácie vz-
delávania v SR na obdobie 2021 – 2024 vy-
daný MŠVVaŠ obsahujúci viacero opatrení vo 
vzťahu k digitálnej transformácií.

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

VYHLASUJEME 2. KOLO VÝZVY 
„UČITELIA PRE 21. STOROČIE“

Obnova kurikula je najmä o posune nášho chá-
pania a postoja ku vzdelávaniu. Nevytvárame 
nový formálny dokument, ale tvoríme príle-
žitosť pre kvalitnejšie vzdelávanie s rastúcou 
podporou pre žiakov a pedagógov v prospech 
úspešnej a šťastnej budúcnosti našich detí 
a Slovenska. 

● V druhom kole výzvy sa žiadosti predkladajú v 24 
regiónoch a bude vybraných najviac 16 regiónov, 

v  ktorých bude podporený vznik regionálneho 
partnerstva a zriadenie regionálneho centra pod-
pory učiteľov. V každom regióne môže byť podpo-
rený najviac jeden žiadateľ, ktorý bude v spoluprá-
ci s ďalšími partnerskými organizáciami v regióne 
a  s ministerstvom poskytovať podporné činnosti 
pre pedagógov z regiónu.

● Prvých 16 centier začalo svoje fungovanie 1. sep-
tembra 2022 (ich zoznam nájdete TU)

AKO SA PRIHLÁSIM?
Žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na predklada-

nie žiadostí cez systém e-grant do 16. januára 2023 do 23:59 min. 

Formulár je dostupný na tejto adrese: TU

NEPREHLIADNITE

Na hodinách telesnej a športovej výchovy na 
základných školách už druhý rok pôsobia tréne-
ri a inštruktori z projektu MŠVVaŠ SR z názvom 
MODULY (Inovatívne formy vzdelávania na prvom 
stupni ZŠ). Ak ste sa s modulmi na vašej škole 
ešte nestretli, takto fungujú:
Vybrané a overené subjekty (športové zväzy, klu-
by alebo organizácie), ktoré prešli kritériami vý-
berovej komisie MŠVVaŠ SR, oslovujú priamo ri-
aditeľov škôl a realizujú svoj vopred odsúhlasený 
MODUL priamo na hodine t a športovej výchovy. 
Jeden MODUL = 6 vyučovacích hodín (tematický 
celok), ktorý vedie profesionálny tréner vždy za 
aktívnej účasti pedagóga školy. A to všetko bez fi-
nančnej záťaže pre školu, nakoľko každý MODUL 
hradí ministerstvo priamo poskytovateľovi.
Moduly prinášajú na hodiny telesnej a športovej vý-
chovy jedinečný a inšpiratívny obsah, prepájajú sféru 
športových zväzov, klubov a športových organizácií so 
školským prostredím, dôležitým cieľom je ukázať žia-
kom možnosti trávenia voľného času a v neposlednom 
rade vzdelávať a inšpirovať učiteľov. 
Už v pilotnej fáze projektu v školskom roku 2020/2021 
sa podarilo 9 vybraným projektom, zapojiť 258 škôl, 
1104 tried a 22 850 žiakov. 
V aktuálnom školskom roku odborná komisia MŠVVaŠ 

SR vybrala z 26 prihlásených subjektov, 17 najlepších. 
Školy sa nemôžu zatiaľ priamo prihlasovať do projek-
tu, napriek tomu viac ako 700 základných škôl prejavi-
lo záujem prostredníctvom portálu www.skolskysport.
sk o jeden, alebo viac modulov, ktoré by radi privítali 
na svojej škole.
Dňa 23.9.2022 bol projekt MODULY predstavený 
v Prahe (predsedníckej krajine Rady EÚ) ako „Mo-
dules in Physical Education Classes“ a stal sa súčas-
ťou celoeurópskej iniciatívy #HealthyLivestyle4all 
v rámci #europskytyzdensportu.

Viac informácií o projektoch nájdete TU 

Riaditelia a učitelia sa môžu stretnúť na školách s podobným projektom s názvom Tréneri v škole,  
ktorý funguje pod záštitou splnomocnenca vlády pre mládež a šport. 

MODULY – inšpirujú a motivujú 

Viac informácií nájdete TU

OBJAVTE ČARO 
DIGITÁLNEJ KNIŽNICE

Pridajte sa ku komunite učiteľov používajúcich digitálny edukačný 
obsah na portáli Viki a začnite učiť INAK!

Názov Modulu Poskytovateľ Modulu
Tanečná telesná výchova Občianske združenie Street Dance Academy

Cvič so zdravým chrbátikom OZ za zdravší život

Funkčný pohyb pre deti Pomáhame pohybom o. z.

Hraj Flag Futbal Slovenská asociácia amerického futbalu, o. z.

Golfujeme v škole Slovenská golfová asociácia

Gymnastika bezpečne a atraktívne Slovenská gymnastická federácia

Cheer je cool SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA

MMA, úpolové športy pre 1. stupeň základných škôl MAMMAL - Slovenský zväz MMA

Základy plávania, vodného póla a sebazáchrana topiaceho sa Slovenská plavecká federácia

Rope skipping - aktivity so švihadlom Slovenská rope skippingová asociácia

Stolný tenis do základných škôl Slovenský stolnotenisový zväz

Tenis do škôl Slovenský tenisový zväz

To nie je žiaden fór, aj ty môžeš dať gól Slovenský zväz hádzanej

KARATE - Zahraj si: UBRÁŇ SA! Slovenský zväz karate

Slovenský zväz ľadového hokeja Slovenský zväz ľadového hokeja

Tance do škôl Slovenský zväz tanečných športov

Cvičíme s akadémiou Mateja Tótha Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.

REZORT ŠKOLSTVA POSKYTNE 1,5 MILIÓNA 
EUR NA ODSTRÁNENIE HAVARIJNÝCH 
SITUÁCIÍ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA POSKYTLO ŠKOLÁM VIAC AKO 
7,5 MILIÓNA EUR NA ĎALŠIE DOFINANCOVANIE ENERGIÍ

ETICKÉ USMERNENIA PRE PEDAGÓGOV TÝKAJÚCE 
SA POUŽÍVANIA UMELEJ INTELIGENCIE A ÚDAJOV 
PRI VÝUČBE A VZDELÁVANÍ

Odstránenie havarijných stavov kotolní, vy-
kurovania, ústredného kúrenia, teplovodných 
rozvodov, ďalej odstránenie havarijných sta-
vov striech a strešných konštrukcií – na to všet-
ko budú môcť školy využiť pridelené finančné 
prostriedky v sume 1 500 000 eur. Na riešenie 
havarijných stavov financovaných z bežných 
výdavkov vyčleňuje ministerstvo finančné pro-
striedky z vlastných zdrojov rovnako na hava-
rijné stavy, ktoré riešia situáciu v  energetickej  
oblasti škôl.

Vzhľadom na to, že v prvej etape neboli 
pokryté všetky požiadavky zriaďovateľov 
škôl a s ohľadom na meniacu sa situáciu, sa 
v  dňoch 20.10. - 2.11. 2022 uskutočnil zber 
údajov o  skutočnej a očakávanej spotrebe 
energií  do konca kalendárneho roka 2022. 
Na základe tohto zberu požiadalo ministerstvo 
školstva o viac ako 8 miliónov eur Ministerstvo 
financií SR o navýšenie rozpočtu, ktorú MF SR 
akceptovalo. Následne ministerstvo školstva 
poskytlo uvedené finančné prostriedky školám.
„S ohľadom na skutočnosť, že sa ozývali viaceré 
školy, že situácia sa mení a nebudú mať dostatok 
finančných zdrojov na úhradu energií do konca 
kalendárneho roka, sme rokovali a konštruktív-
ne diskutovali o riešení s  ministerstvom finan-
cií,“ vysvetľuje minister školstva Ján Horecký.

Podkladom k požadovanému navýšeniu finanč-
ných prostriedkov na prevádzkové náklady boli 
údaje o spotrebe plynu, elektriny, pary, tepelnej 
energie a palivách na vykurovanie a  potrebe 
finančných prostriedkov na energie v rokoch 
2019 - 2021, v januári – septembri 2022 a očaká-
vanej skutočnosti za október - december 2022.
Poskytnutá suma bola maximálne do výšky 
200  € na žiaka denného štúdia. Z  posudzova-
nia boli vylúčené žiadosti s uvedenou nulovou 
sumou upraveného rozpočtu k  30.9.2022. Po-
skytnutá suma  regionálnym úradom školskej 
správy bola navýšená o energie pre školské zari-
adenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Podmi-
enkou poskytnutia finančných prostriedkov na 
dofinancovanie energií bol vstup zriaďovateľa 
do dohodovacieho konania. 

V rámci napĺňania strategických priorít Akč-
ného plánu digitálneho vzdelávania, zve-
rejnila Európska komisia etické usmernenia 
o umelej inteligencii a využívaní údajov vo 
vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré majú 
byť poskytnuté pedagógom. 
Tieto usmernenia poskytujú pedagógom pev-
ný základ  pre používanie umelej inteligencie 
a údajov vo svojej každodennej praxi. Sú na-
vrhnuté tak, aby podnecovali k efektívnemu 
využívaniu technológií no zároveň upozorňujú 
na ich používanie ohľaduplným, bezpečným 
a etickým spôsobom, lebo len ich praktické 
uplatňovanie môže podporiť úsilie v oblasti di-
gitálnej transformácie vo vzdelávaní.

DIGITÁLNE VYBAVENIE ŠKÔL

Rezort školstva v predchádzajúcich me-
siacoch intenzívne pracoval na projekte 
zlepšenia dostupnosti vzdelávania  v ško-
lách. Hlavnou aktivitou projektu je zabez-
pečenie digitálneho vybavenia pre žiakov, 
pedagogických a odborných zamestnan-
cov. Snažíme sa poňať projekt komplexne 
a reflektovať na reálne potreby v školstve. 
Po dôkladnej príprave bol proces verejné-
ho obstarávania technológií naplno rozbe-
hnutý a v najbližších týždňoch a mesiacoch 
bude digitálne vybavenie postupne dodáva-
né do škôl. Verejné obstarávanie prebieha v 
niekoľkých kolách na základe konkrétnych 
požiadaviek od pedagogických a odborných 

zamestnancov a riaditeľov škôl čím sa snaží-
me reflektovať na reálne potreby v školstve. 
Vzhľadom na rozsah plánovanej investície 
sme procesy verejného obstarávania nastavi-
li pre čo najväčší počet uchádzačov, aby bol 
celý proces  transparentný a nediskriminač-
ný. Verejné obstarávanie je zároveň procesne 
pripravené aj na spustenie implementácie 
investície do technológii v rámci Plánu ob-
novy a odolnosti Slovenskej republiky.

Projekt edIT: Zmiernenie dopadu pan-
démie ochorenia COVID-19 na vzdelá-
vací proces v školách vrátane zlepšenia 
dostupnosti vzdelávania

Viac informácií nájdete TU

REFORMA PORADENSKÉHO SYSTÉMU

Nárast psychickej záťaže, pandémia s nároč-
ným obdobím online vyučovania, vojna na 
Ukrajine. To všetko sa podpísalo na dušev-
nom zdraví detí a mládeže a zakladá zvýšenú 
potrebu pomoci ich celej rodine, či najbliž-
šiemu výchovnému prostrediu. Aj preto si 
ministerstvo školstva stanovilo ambiciózny 
plán, ktorého výsledkom má byť lepšia do-
stupnosť pomoci, efektívnejšie a komplex-
nejšie poradenské služby. Postupné zavádza-
nie reformy poradenského systému do praxe 
sa začína 1.1.2023. 

Vznikajú dva druhy centier : 

1. Centrum poradenstva a prevencie 
- CPP bude vykonávať väčšinu odbor-

ných činností okrem vysokošpecializova-
ných. Preberá doterajšie odborné  činnosti 
Centra  pedagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie (CPPPaP) a Centra špe-
ciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). 
Realizuje diagnostiku, reedukáciu, rehabilitá-
ciu a preventívne programy. Novinkou je ko-
ordinovaná multidisciplinárna starostlivosť. 
Tá bude zabezpečovaná rovnako pre deti so 

zdravotným postihnutím, ako aj pre každé 
dieťa bez obmedzenia diagnózy. Do CPP sa 
dieťa, alebo žiak dostane podobne ako dote-
raz -  na žiadosť zákonného zástupcu, pedia-
tra, riaditeľa školy, odborných lekárov a zdra-
votníckych pracovníkov, alebo na základe 
vlastnej žiadosti, ak je plnoletý.

2. Špecializované centrum poraden-
stva a  prevencie - ŠCPP nahradí do-

terajšie centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva (CŠPP). Bude pracovať s deťmi 
so zdravotným postihnutím. Realizuje viace-
ré vysokošpecializované odborné činnosti. 
Do špecializovaných centier sa dieťa dostane 
na základe odporúčaní CPP, alebo pediatra, 
či lekára so špecializáciou.

Rodič, ktorý so svojim dieťaťom navštevuje 
do 31.12. 2022 CPPPaP a CŠPP, dostáva infor-
máciu o pokračovaní poradenskej starostli-
vosti od zriaďovateľov nových poradenských 
centier.    

Oba druhy novo vzniknutých poradenských 
zariadení budú zároveň aj užšou podporou 
aj pre školské podporné tímy, ktoré realizu-
jú podpornú starostlivosť deťom a mládeži 
priamo v škole.

Čo čaká poradne od 1. januára

Stupeň Kto realizuje Čo realizuje

1. Triedny učiteľ, školský podporný tím,  
kariérový poradca Preventívno-výchovnú činnosť

2. Odborní zamestnanci, školský špeciálny pedagóg Odbornú činnosť pre deti/žiakov so zvýšenými nárokmi 
na podporu

3. Odborní zamestnanci v CPP, v prípade potreby aj  
v školskom prostredí

Diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu, preventívne 
programy

4. Odborní zamestnanci v CPP Špecializované odborné činnosti

5. Odborní zamestnanci v ŠCPP

Vysokošpecializované a odborné činnosti, 
poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a 
vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, 
terapiu, rehabilitáciu (...), multidisciplinárnu odbornú 
starostlivosť

5-STUPŇOVÝ PORADENSKÝ SYSTÉM
Poradenský systém bude fungovať v piatich stupňoch, ktoré budú navzájom prepojené.

Želám Vám  
krásne prežitie  

vianočných sviatkov,  
zdravie, pokoj a dobro  

po celý budúci rok.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Po dvoch rokoch Covid-u, nebol ani rok 2022 jednoduchším, ale priniesol udalosti, ktoré nás zaťažili. Vojenský 
konflikt na Ukrajine, utečenecká kríza, energetická kríza, vládna kríza...
Všetky tieto veci sa odrazili aj v oblasti školstva. Prežívame turbulentnú dobu, ktorá mocne rezonuje 
v komunikácii vo verejnom priestore, keď aj prostredníctvom médií zaznievajú i nepravdivé tvrdenia, ktoré 
môžu byť frustrujúce.
Medzi takéto dezinformácie napríklad patrí, že rezort nespĺňa záväzné mílniky a ohrozuje tak platby 
z Plánu obnovy a odolnosti. Pravda je taká, že už v máji tohto roku bolo od NIKA (Národná implementačná 
a koordinačná autorita) ministerstvu písomne doručené oznámenie o zvýšenom dohľade kvôli meškaniu 
termínov v rámci plnenia úloh Plánu obnovy a odolnosti. Je to dané aj ambicióznosťou a rozsahom cieľov 
rezortu školstva v POO.
Od môjho nástupu do funkcie ministra 4. októbra sme museli intenzívne nadviazať na prerušenú prácu, 
dobiehať sklz a posúvať reformy ďalej. Samozrejme, robíme všetko pre to, aby sme reformy dotiahli nie len 
načas, ale najmä, aby boli úspešné a prínosné pre školstvo a našu krajinu.
Od prvého dňa vo funkcii riešime energetickú krízu, ktorá poznačila aj samotné školy. Za uplynulé mesiace 
sme doručili školám viac ako 45 miliónov eur, na dofinancovanie zvýšených nákladov za teplo a na 
odstránenie havarijných situácií, aby sa zlepšilo ich energetické hospodárstvo.
Výrazný nárast cien potravín sa odrazil aj v školských stravovacích zariadeniach. Preto bolo mimoriadne 
dôležité rozhodnutie o navýšení finančných pásiem pre školské stravovanie od 1. januára 2023 a zachovala 
sa tak požadovaná kvalita jedál v školských jedálňach.
Dôležitým reformným krokom od nového roka 2023 je transformácia systému poradenstva a prevencie, 
ktorej cieľom je, aby bola diagnostika detí a žiakov presnejšia a kvalitnejšia a aby sa deťom dostávalo 
adresnejšej pomoci.
Som veľmi rád, že sa od 1. januára 2023 zvyšujú platy pedagogických a odborných zamestnancov o 10 % 
a od 1. septembra 2023 o 12 %. Tarifné platy nepedagogických zamestnancov sa od 1. januára 2023 zvyšujú 
o 7 % a od 1. septembra 2023 o 10 %. V návrhu rozpočtu MŠVVaŠ SR je na rok 2023 oproti roku 2022 
premietnutá valorizácia platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov od 1. januára 
2023. Po prijatí zákona o štátnom rozpočte ministerstvo v januári 2023 rozpíše školám a štátnym školským 
zariadeniam normatívne príspevky, vrátane valorizácie od 1. januára 2023. Súčasne pracujeme na ďalších 
krokoch s cieľom zatraktívniť naše povolanie.
Pripravujeme reformu obsahu vzdelávania, ktorej cieľom je posilnenie kritického myslenia, hodnotového 
vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností. Od septembra 2022 vzniklo prvých 16 centier podpory pedagógov 
na regionálnej úrovni, známych ako Regionálne centrá podpory učiteľov, ktoré prostredníctvom mentoringu, 
poradenstva a konzultačných činností pomôžu učiteľkám a učiteľom priamo v školách v procese prechodu 
na nové kurikulum a v aplikácii inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Postupne vznikne celkom 40 takýchto 
centier podpory.
Okrem toho sme v rámci legislatívy zadefinovali pojem národnostné školstvo, vyhlásili 4 zásadné výzvy 
na odstránenie dvojzmennej  prevádzky,  dobudovanie  kapacít  v  materských  a  základných  školách 
a debarierizáciu. V materských, základných aj stredných školách sa umožnilo pôsobenie zdravotníckych 
pracovníkov, ktoré nadväzuje na veľmi úspešnú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR.
V Programe Slovensko sme sa nové obdobie získali pre rozvoj regionálneho školstva na Slovensku 
459  miliónov eur, určených najmä na podporu gramotností, inklúzie, podpora učiteľov, odborného 
vzdelávania a prípravy a 309 miliónov eur, určených na podporu infraštruktúry vzdelávania v regionálnom 
školstve napr. v oblasti desegregácie výchovy a vzdelávania, debarierizácie škôl a školských zariadení, na 
materiálne vybavenie a  technické  zabezpečenie  škôl  a  školských  zariadení,  budovanie/modernizáciu  
učební  a  výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk. Je  na  nás  všetkých,  ako  efektívne  a  múdro  tieto  
prostriedky z eurofondov využijeme.
Alokovali sme 6 miliónov eur na digitálnych koordinátorov a 34 miliónov eur na doručenie digitálnej techniky 
pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl podľa ich potrieb a objednávok – prvé zariadenia prídu 
do škôl v januári a posledné v júni 2023.
Našim spoločným cieľom nie je reforma „len“ kurikula – ale reforma spoločnosti. Obnova viery vo 
vzdelanie, zásadný posun spoločnosti k poznaniu, že jediný zdroj pokroku, pozitívneho rozvoja a úspešnej 
budúcnosti Slovenska sú jeho ľudia – vynikajúco pripravení na život. Toto je poslanie nášho rezortu, ktorého 
najdôležitejšou časťou ste Vy, kolegovia a kolegyne. Preto sa Vám chcem za Vašu celoročnú prácu a úsilie 
poďakovať. Spoločne sa snažíme robiť školstvo a tým aj našu krajinu lepšou. A verím, že postupnými krokmi 
to dokážeme.
 
 Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, nech sú štedré na pokoj, dobro a radosť.
 Ján Horecký

REZORT FINANČNE PODPORÍ PROFESIJNÝ 
ROZVOJ ZAMESTNANCOV ŠKÔL
MŠVVaŠ SR podporí v rokoch 2022 až 2025 
profesijný rozvoj pedagogických a odbor-
ných zamestnancov v materských, základ-
ných a stredných školách zaradených v sieti 
škôl a školských zariadená SR z prostriedkov 
z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške 
takmer 50 mil €.
V školskom roku 2022/2023 bude podporené 
aktualizačné vzdelávanie vo výške 31 € na pe-
dagogického alebo odborného zamestnanca 
v materských školách a vo výške 47 € na pe-
dagogického alebo odborného zamestnanca 
v základných a stredných školách. Zamestnan-
ci škôl sa budú vzdelávať v troch oblastiach: 
digitálnych zručnostiach, inklúzii a v oblasti 
nového kurikula. Školy môžu pri poskytovaní 
vzdelávania s rozsahom 20 – 24 hodín spolu-
pracovať s poskytovateľmi inovačného vzde-
lávania.
Školám budú poskytnuté prostriedky mecha-
nizmu na základe vyplnenia prihlasovacieho 
formuláru. Metodika s detailnými informá-
ciami k obsahu a organizácii aktualizačného 
vzdelávania, spôsobom spolupráce s posky-
tovateľmi bude zverejnená na stránkach mini-
sterstva školstva. Školy majú možnosť vyplniť 
prihlasovací link do 20. januára 2023.
Vyplnenie prihlasovacieho formuláru pre ak-
tualizačné vzdelávanie zaberie riaditeľom len 
chvíľu, proces bude jednoduchý a prehľad-
ný. Riaditelia sa budú prihlasovať pod svojím 
EDUID, následne v zozname aktualizujú peda-

gogických a odborných zamestnancov, ktorí 
budú na škole absolvovať v školskom roku 
2022/2023 aktualizačné vzdelávanie a  k  žia-
dosti priložia čestné vyhlásenie štatutára ško-
ly. Riaditelia cirkevných a súkromných škôl 
vyplnia aj údaje o konečnom užívateľovi vý-
hod zriaďovateľa. Po sfinalizovaní žiadosti sa 
formulár odošle, riaditeľ dostane potvrdzujú-
ci mail o odoslaní. Podrobné informácie, linky 
na webstránky na ktorých je možné vyhľadať 
konečných užívateľov výhod a takisto aj naj-
častejšie kladené otázky budú zverejnené na 
webstránke ministerstva.
Podporený bude aj individuálny profesijný 
rozvoj pedagogických a odborných zamest-
nancov v nepovinných profesijných aktivitách 
(napr. výkon atestácie, absolvovanie vzdelá-
vacích programov rozvíjajúcich individuálne 
učebné potreby) v období od 01. 01. 2023 do 
20. 10. 2025. K tomuto obdobiu budú vydáva-
né samostatné metodické usmernenia.
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