
Oznámenie 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že vydáva 

 

Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom 

na školský rok 2015/2016 
 

 

1. V kapitole 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa časť 1.6.12 Bezpečnosť 

a prevencia dopĺňa bodom 6, ktorý znie: 

 

„6. Školy a školské zariadenia môžu prevádzkovať kamerový systém, ktorý bude 

v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Monitorovanie 

verejne prístupných priestorov škôl a školských zariadení možno len na účely 

verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia detí, žiakov, učiteľov a iných 

osôb, ochrany majetku školy alebo školského zariadenia, ochrany majetku detí, 

žiakov, učiteľov a iných osôb. Je potrebné rešpektovať povinnosť určenia, ktoré 

priestory škôl a školských zariadení sú prístupné verejnosti (napríklad priestor 

pred školou, prípadne vestibul školy) a ktoré nie. Spôsob a podmienky 

prevádzkovania kamerového systému je potrebné stanoviť tak, aby neboli porušené 

práva dotknutých osôb (detí, žiakov, učiteľov a ostatných osôb). Monitorovaný 

priestor musí byť zreteľne označený ako monitorovaný. Vyhotovený kamerový 

záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch 

(odovzdanie vyhotoveného záznamu orgánom činným v trestnom konaní 

alebo orgánom oprávneným na prejednanie priestupku). Ak kamerový záznam nie je 

využitý na vyššie uvedené účely, je potrebné ho zlikvidovať do 15 dní odo dňa 

nasledujúceho po dni, kedy bol záznam vyhotovený. V prípadoch, ak sa nejde 

o priestor prístupný verejnosti, neodporúčame inštalovanie kamerového systému bez 

súhlasu všetkých dotknutých osôb. Monitorovanie kamerovým systémom, ktoré by 

mohlo zasahovať do ľudskej dôstojnosti detí, žiakov, učiteľov a iných osôb 

(napríklad monitorovanie šatne, sociálneho zariadenia), alebo by malo slúžiť 

ako prevencia a riešenie šikanovania žiakov v triedach, neodporúčame.“. 

 

2. V kapitole 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa časť 1.6.15. Súťaže 

dopĺňa bodmi 9 až 11, ktoré znejú: 

 

„9. Počnúc školským rokom 2015/2016 bol na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR zaregistrovaný organizačný poriadok vedomostnej súťaže pre žiakov 

2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl o Európskej únii Mladý 

Európan. Organizátorom tejto celoslovenskej súťaže je Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave. Regionálne kolá súťaže vyhlasujú 

jednotlivé centrá Europe Direct Komárno, Nitra, Senica, Trenčín, Žilina, Banská 

Bystrica, Lučenec, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice, Trebišov a Európske 

informačné centrum v Bratislave. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie 

participatívneho občianstva Európskej únie medzi žiakmi stredných škôl. Nosnou 

témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších 

pamätihodnostiach EÚ.  

 

10. Počnúc školským rokom 2015/2016 bol na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR zaregistrovaný organizačný poriadok novej vedomostnej súťaže 
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pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl o Európskej únii 

Mladý digitálny Európan, ktorá sa koná formou testu. Táto súťaž využíva moderné 

technológie 21. storočia a uskutočňuje sa prostredníctvom nového elektronického 

testovacieho systému e-Test implementovaného v národnom projekte Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test). Súťaž 

nadväzuje na populárnu, už 10 rokov sa konajúcu súťaž Mladý Európan. Bezplatné 

študijné materiály k súťaži sú k dispozícii na webovej stránke EU 

Bookshophttps://bookshop.europa.eu/sk/home/, informácie sú dostupné 

aj v informačnej brožúre pre mladých bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0414841/, 

v sprievodnej príručke pre učiteľov bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0114223/ 

a v brožúre Európa v 12 lekciách bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-

pbNA0213714/. 

 

11. V roku 2015 sa uskutoční VII. ročník súťažného projektu OZ Nenápadní hrdinovia 

a Konfederácie politických väzňov Slovenska pre žiakov základných a stredných 

škôl. Cieľom projektu je zachytiť spomienky a príbehy prenasledovaných v období 

neslobody. Slávnostná konferencia a prezentácia žiackych prác sa bude konať 

v novembri 2015 v Prešove. Viac informácií na www.november89.eu.“.  

 

3. Kapitola 2. ŠKOLY sa dopĺňa bodmi 4 a 5, ktoré znejú:   

 

„4. V nadväznosti na zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony s účinnosťou od 1. septembra 2015 dodržiavať povinnosti 

vyplývajúce z § 157 a 158 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 58 a 59 zákona č. 317/2009 

Z. z. Školy sú povinné elektronickou formou prostredníctvom svojho školského 

informačného systému poskytnúť do centrálneho registra údaje k 15. 9. a potom 

od októbra opakovane ku koncu každého mesiaca počas celého školského roka. 

V súčasnosti je táto funkcionalita zapracovaná v školských informačných systémoch 

ascAgenda a eŠkola; školy, ktoré tieto systémy nemajú, môžu si nainštalovať 

bezplatnú verziu týchto programov na odoslanie údajov do centrálneho registra. 

Ďalšie informácie budú zverejnené na stránke www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-

do-centralneho-registra/ a riaditelia škôl budú začiatkom septembra oslovení 

mailami. Touto povinnosťou nie sú zrušené povinnosti vyplniť iné výkazy. 

Ak technické podmienky školy neumožňujú splnenie uvedenej povinnosti, škola 

zabezpečí jej plnenie prostredníctvom svojho zriaďovateľa; ak to technické 

povinnosti zriaďovateľa neumožňujú, prostredníctvom orgánu miestnej štátnej 

správy v školstve.  
 

5.  Všetkým pedagogickým zamestnancom odporúčame oboznámiť sa s novým 

systémom RIAM, nástrojom pre jednotný spôsob prihlasovania sa do rezortných 

systémov a aktivovať si svoje osobné RIAM konto. Aktívne konto RIAM je, okrem 

iných, aj podmienkou pre objednávanie učebníc cez nový Edičný portál, tvorbu 

školského vzdelávacieho programu v systéme EVSRŠ (Digiškola) alebo pre 

využívanie služieb rezortu tých vybraných škôl, ktoré boli zapojené do vyhradenej 

siete ministerstva v projekte Digitálne učivo na dosah. Všetky informácie o systéme 

RIAM a podrobné návody sú dostupné na http://riam.iedu.sk.“. 

 

https://bookshop.europa.eu/sk/home/
https://bookshop.europa.eu/sk/home/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0414841/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0114223/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-pbNA0213714/
http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-pbNA0213714/
../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GPC96FOV/www.november89.eu
https://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra
https://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra
http://riam.iedu.sk/
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4. V kapitole 3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA časti 3.1.2. Centrum voľného času body 3 

a 4 znejú:   

 

„3. Pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť v záujmových útvaroch centra voľného 

času (ďalej len "centra") sa vykonáva v súlade s výchovným programom centra 

a podľa rozvrhu týždennej činnosti. Frekvencia vykonávanej záujmovej činnosti, jej 

obsahu a počtu členov je zaznamenávaná v triednej knihe vychovávateľom.  

 

4. V rámci kontrolnej činnosti venovať systematickú pozornosť organizácii a výkonu 

pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej 

činnosti, zamerať pozornosť na aktuálne a pravidelné vedenie triednych kníh.“.  

 

 

5. V prílohe č. 1, časti Termíny školských prázdnin na rok 2017/2018 sa začiatok 

vyučovania po vianočných prázdninách upravuje na 8. január 2018 (pondelok). 

 

 

 

 

 

 Juraj Draxler 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

 


