
Milá kolegyňa, milý kolega,

pri Vašej náročnej práci často nezostáva čas na študovanie noviniek z rezortu školstva. Preto sme sa roz-
hodli, že Vám v pravidelných intervaloch budeme posielať súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa v škol-
stve deje. Nájdete tu aj informácie o  pláne  obnovy a nezabudli sme ani na Váš pestrý  školský program.
Príjemné čítanie.

Rozhovor s novým ministrom školstva
Vo funkcii ste len 3 týždne. Aké boli vaše prvé kroky na rezorte školstva?
Absolvoval som stretnutie s pánom premiérom, všetkými kľúčovými ľuďmi z ministerstva, rokovania vlády, 
ako aj zasadnutie parlamentu, Hospodárskej a sociálnej rady SR a viacerými stavovskými organizáciami a ve-
dením OZ školstva. Mal som viacero rokovaní s predstaviteľmi VŠ, zúčastnil som sa rokovania Slovenskej rek-
torskej konferencie. A, samozrejme, zorganizoval som kľúčové porady s RÚŠS a všetkými priamo riadenými 
organizáciami ministerstva. Dôležité boli aj pracovné stretnutia a porady so zástupcami NIKA kvôli systému 
spolupráce a niektorým meškajúcim agendám POO. V NR SR som predkladal zákon 597 o financovaní škôl. 
Takisto sa nám podarilo presvedčiť poslancov, aby odsúhlasili, že sa Slovensko stane pridruženým členom 
ESA, čo nám otvára dvere do vesmírneho výskumu a vývoja. 
Náročné boli aj rokovania v Bezpečnostnej rade SR.

Čiže sa ešte len oboznamujete s prácou na ministerstve?
Nie, nemám luxus prvých sto dní na zabehnutie sa. Vzhľadom na situáciu v rezorte, stav úloh vrátane POO 
a projektov z EŠIF. Intenzívne pracujem naplno od prvého dňa.
Aký budete vo funkcii?
Túto ponuku som prijal aj preto, lebo som dostal dôveru ako odborník z praxe a nemám žiadne politické 
zadanie. Snažím sa spájať šikovných a  fundovaných ľudí, ktorých prioritou sú spoločné ciele, nadriadené 
individuálnym predstavám.
Čo chcete dosiahnuť v školstve?
Som presvedčený o tom, že pre úspešnú budúcnosť Slovenska je nevyhnutné kvalitné školstvo na všetkých 
úrovniach. Škola má byť skvelým inšpiratívnym miestom pre život aj prácu. Najmocnejším faktorom úspe-
chu je vnútorná motivácia žiakov a študentov, deti sa majú prirodzene tešiť do školy, mať radosť z vlastného 
rastu, súčasťou rozvoja ich osobností musí byť budovanie vlastnej dôstojnosti a zdravej sebadôvery na zá-
klade zaslúženého úspechu. Učitelia by mali byť hrdí na svoje povolanie a na výsledky svojich žiakov. Možno 
to znie príliš idealisticky, ale moje viac než 35 ročné skúsenosti zo všetkých typov škôl ukazujú, že sa to dá 
dosiahnuť.
Do funkcie ste však nastúpili v turbulentnej dobe.
Áno, čaká nás množstvo zložitých úloh a výziev. Je potrebné riešiť situáciu s prevádzkovými nákladmi škôl, 
ako aj dosiahnuť maximum v pláne obnovy. Chcem dotiahnuť kurikulárnu a tiež vysokoškolskú reformu.
Pripravovaná zmena obsahu vzdelávania by mala obsahovať aj redukciu učiva. 
Ste tomu naklonený alebo to chcete meniť?
Redukcia učiva nie je cieľom ale prostriedkom. Prostriedkom na dosiahnutie pointy nového kurikula – vy-
tvoriť priestor pre žiakov a učiteľov pre vzdelávanie vo vybraných témach/oblastiach tak, aby mohli uplatniť 
v maximálnej miere všetky prvky ideálneho vzdelávania = motiváciu žiakov; ich vlastné bádanie; tímovú 
spoluprácu; konštruktívnu prácu s chybou, so zdrojmi, formuláciu záverov resp. vytvorenie produktov/vý-
stupov; prezentáciu záverov a pod. Tak, aby si žiaci vytvorili silnú mentálnu cestu a skúsenosť pre celoživotné 
vzdelávanie a riešenie problémov. Redukcia učiva je overeným kľúčom k úspechu aj podľa mojich skúsenos-
tí zo škôl, v ktorých som pôsobil. Ak budeme učiť všetkých žiakov všetky témy rovnakým spôsobom, robili by 
sme to len na priemernej úrovni, čo by viedlo len k podpriemernosti vo výsledku. Jednoducho nemôžeme 
odučiť všetky témy všetkých rovnako. Školy ani žiakov nemôžeme obliecť do rovnakej uniformy. Pointou 
nového kurikula je mentálna, osobnostná a charakterová výbava žiaka, úroveň jeho schopností a poznania 
a nie register odučených tém z pohľadu učiteľa.
Akým chcete byť ministrom?
Chcem byť ministrom zhody a kontinuity v dobrých veciach. Prinášam skúsenosti z úspešnej praxe a kvalit-
ný tím spolupracovníkov. Budem slúžiť všetkým žiakom, deťom, poslucháčom a zamestnancom v rezorte.

Na webe ministerstva školstva minedu.sk
pribudli 3 nové výzvy.
Výzva Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022
Výška vyčlenených finančných prostriedkov 12 000,- Eur.
Projekt má za cieľ podporiť prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny a na 
samotnú realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny.
Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na linku 
https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-podpora-vyucby-materinskeho-jazyka-narodnostnej-
mensiny-2022/
 
Výzva Zdravie a bezpečnosť v školách 2022
Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými 
oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie 
psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia 
rizikového správania u žiakov.
Na výzvu bolo vyčlenených 30 000,- Eur.
Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na linku 
https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2022/

Výzva Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich  
k národnostným menšinám 2022
Oblasťou podpory sú aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného 
regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych 
národnostných menšín a majority, aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a 
zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter.
Na výzvu bolo vyčlenených 53 000,- Eur.
Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na tomto linku 
https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-
rozvojovy-projekt-podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-
mensinam-2022/
 

Učiteľské fórum Finančná gramotnosť
Lektor: Mgr. Božena Stašenková, PhD., moderátor Ing. Mária Hitríková
Téma: Vzdelávanie spotrebiteľov v rámci obehovej ekonomiky: bezobalové nakupovanie, environmentálna 
značka alebo klamlivá reklama, producenti nových modelov spotreby, z farmy na stôl, energetické 
spoločenstvá.
Účastníkom budú k dispozícii aj krátke motivačné videá pre žiakov.
Dátum: 4.11.2022, 15.00 h. - 17.00 h.
Link: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2821

Stretnutie so slovenčinármi
Máte záujem stretnúť sa so slovenčinármi, vymeniť si s nimi skúsenosti, alebo riešiť rôzne otázky týkajúce sa 
vyučovacieho procesu?
Dátum: 9.11.2022
Prihláška: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3094
Link s pozvánkou dostanú iba prihlásení.

Európska súťaž v štatistike
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo záštitu nad „Európskou súťažou v štatistike 
2022/2023“, ktorú organizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom. Slovensko sa do tejto súťaže 
zapája tento rok po prvýkrát.
Súťaž je určená pre žiakov a učiteľov stredných škôl a jej cieľom je naučiť mladých ľudí správne čítať štatistické 
údaje, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Zámerom projektu je tiež umožniť učiteľom používať 
nové formy výučby štatistiky vrátane využitia reálnych údajov z oficiálnej štatistiky a hľadať spôsoby 
uplatnenia nadobudnutých znalostí. 
Ide o medzinárodnú súťaž, do ktorej sa len v minulom roku zapojilo 17-tisíc žiakov v 19 európskych krajinách.
Viac informácií na https://esc2023.statistics.sk

Na tomto mieste budú uverejnené informácie o udalostiach vo Vašej škole, 
výročia, jubileá, zaujímavé udalosti. 

VAŠE TIPY A NÁMETY
POSIELAJTE NA EMAILOVÚ ADRESU

Tolerantnosť je základ pre úspešnú spoločnosť
Dnešné deti, mladí ľudia, ale aj spoločnosť si za krátke obdobie prešli množstvom traumatizujúcich udalostí.

Najskôr sme tu mali covid, dištančné vyučovanie, tragédiu na škole vo Vrútkach, vojnu na Ukrajine, utečeneckú 
krízu, energetickú krízu,  strašnú nehodu na Zochovej a  krátko na to  dvojnásobnú  vraždu na 
Zámockej a následnú samovraždu. S týmito udalosťami sa majú problém vysporiadať dospelí, nieto ešte deti 
a mládež.
  
Práve posledné dve tragédie rezonujú v spoločnosti aktuálne najviac. Preto je dôležité rozprávať sa so 
žiakmi – primerane veku – najmä ich vnímať a podľa stupňa ich mentálneho vývoja, emočného stavu a 
poznania im pomôcť porozumieť situácii na ich úrovni, s dôrazom na pocit bezpečia a prijatia. Žiaci čiastočne 
zrkadlia rozbúrenú atmosféru v  spoločnosti dospelých; triedy však majú tvoriť komunitu, kde má každý 
žiak miesto a kde nevládne nevraživosť, ale žičlivosť a spolupráca. Rád by som Vám dal do pozornosti, že 
náš Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa vo svojich podcastoch, webinároch či 
iných podporných materiáloch venuje aj:

• smútkovému poradenstvu,
• riešeniam prejavov radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese,
• prevencii rizikového správania v edukačnom procese,
• krízovej intervencii,
• riešeniu krízovej situácie,
• rozvíjaniu odolnosti ako prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže,
• podpore detí a mladých ľudí z menšinových komunít, či z LGBTI+ komunít. 

Bezprostredne po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave pripravili aj mimoriadny podcast, ktorý sa venoval 
práve žiakom a deťom z LGBTI komunity a pocitom, ktoré mohli prežívať ich rodiny. 

Od roku  2019 sú pripravované ŠTANDARDY, ktoré majú metodicky prispieť k zvládaniu rôznych 
situácií v živote a kolektívoch žiakov. Posilňujeme podporu pre žiakov, ich rodičov a, samozrejme, 
pedagogických a odborných zamestnancov náročnou reformou poradenského systému.

• Obsahuje 5 stupňov podporných úrovní v systéme poradenstva a prevencie.
• Má viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako 

kvalitnú odbornú starostlivosť.

Zároveň pripravujeme kurikulárnu reformu, ktorá má za cieľ:

• posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností,
• identifikovať a odmietať prejavy nenávisti, diskriminácie a upierania základných ľudských práv, 
• vyhľadávať informácie v rôznych informačných zdrojoch a kriticky posudzovať ich relevantnosť a 

dôveryhodnosť,
• počúvať, diskutovať a argumentovať, vyhodnocovať názory iných a na základe argumentov iných a 

vedeckých poznatkov upraviť vlastný názor,
• posúdiť svoje konanie a byť zaň zodpovedný.

Jej súčasťou bude aj vzťahová výchova, akceptácia rôznorodosti, podpora kritického myslenia, 
vyhodnocovania informácií a na základe relevantných informácií vytváranie si vlastného názoru.

Vypočuť si ho môžete tu

Nová výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR  
na jeseň 2022
Projekt „UČITELIA PRE 21. STOROČIE“ vznikol z iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ako súčasť kurikulárnej reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
Na Slovensku vďaka nemu vznikne 40 Regionálnych centier podpory učiteľov. V nich nájde uplatnenie 
400 mentorov.
Centrá predstavujú novú formu podpory škôl a pedagogických zamestnancov pri zavádzaní zmien v 
rámci procesu tvorby nového obsahu vzdelávania.
 
Prvých 16 regiónov Slovenska už svoje centrá má, začali fungovať od nového školského roka.
Ich aktuálny zoznam nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/23153.pdf.
Druhé kolo výzvy bude na zriadenie ďalších 16 centier vyhlásené v priebehu novembra 2022.
O zriadenie centra sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, vysoké školy, obce, neziskové organi-
zácie, občianske združenia, nadácie a príspevkové organizácie cirkvi.
 
Uvažujete nad zriadením regionálneho centra, alebo máte záujem dozvedieť sa viac? Napíšte nám na 
rc@minedu.sk, náš tím je Vám plne k dispozícii.

 
POĎME SPOLOČNE ZMENIŤ ŠKOLU

Nechajte sa inšpirovať úspešným príbehom centra pre región Martin a Turiec.

Stavovské organizácie
Minister školstva Ján Horecký 
absolvoval úvodné stretnutie 
so zástupcami partnerských 
organizácií (ZKŠS, ASŠaŠZ, AEŠS).

Na fotografii:
zľava Miroslav Čurlík,
Ján Horecký,
Eva Ohraďanová,
Daniel Masarovič

Stretnutie so zástupcami 
Odborového zväzu pracovníkov 
školstva 
a vedy na Slovensku 

Na fotografii:
zľava Miroslav Habán,
Ingrid Gamčíková,
Ján Horecký,
Pavel Ondek

PODPIS DO 
KONDOLENČNEJ KNIHY
Na Univerzite Komenského si 
minister školstva Ján Horecký 
spolu s premiérom Eduardom 
Hegerom uctili pamiatku šikovného 
študenta, Matúša Horvátha.

Rokovanie so Združením 
základných škôl Slovenska

Na fotografii: zľava Eva Tchuríková,
Ján Horecký,
Eva Horníková, 
Andrea Macháčová

Účasť na 
celoslovenskom 
stretnutí riaditeľov 
katolíckych škôl 
Slovenska

Poprad, 18. október 2022

Hľadanie riešení s rektormi 
vysokých škôl
Minister školstva inicioval spoločné 
stretnutie s premiérom Eduardom 
Hegerom a predstaviteľmi 
Slovenskej rektorskej konferencie. 

Na fotografii: zľava Ferdinand Daňo, 
Rudolf Kropil, Libor Vozár

Nové posily na ministerstve
Do funkcie nastúpil nový štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo 
a celoživotné vzdelávanie, Slavomír Partila.

Rokovanie s predstaviteľmi Slovenskej komory učiteľov
Na fotografii: zľava Viktor Križo, Vladimír Crmoman, Soňa Puterková

Rokovanie Bezpečnostnej rady v súvislosti s tragédiou na Zámockej

J. Horecký: „Samozrejme, podstatné je, čo môžeme robiť lepšie, čo môžeme robiť ďalej. Veľmi 
dôležitou informáciou je, že v chystanom novom kurikule v rámci Plánu obnovy je obrovský 
posun k tomu, aby žiaci boli navnímaní ako osobnosti celistvo, holistickým prístupom a nielen ako 
nositelia akademických vedomostí, ale ako mladí ľudia, v ktorých budujeme kritické myslenie.“

tipy@minedu.sk
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